Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu
V súlade s ust. § 46 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o VO“) Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie,
ktoré nám ako obstarávateľovi bolo doručené dňa 23.11.2010
rušíme
nadlimitnú zákazku realizovanú postupom zadávania podprahovej zákazky podľa § 25 ods.2
písm. c) cit. zákona na predmet zákazky - neprioritné služby: „Zabezpečenie fyzickej
ochrany aktív BVS a.s.“, zadávanie ktorej bolo zverejnené na internetovej stránke
obstarávateľa www.bvsas.sk dňa 04.10.2010.
Zdôvodnenie :
Záujemca OSOP, spol. s r.o., Švermova 14, 902 01 Pezinok podal v zákonom stanovenej
lehote písomné námietky podľa § 138 ods.2 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní proti
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, kde namietal proti kritériám na
vyhodnotenie ponúk v časti C „Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“
súťažných podkladov, konkrétne proti kritériu 1.1.“Kvalitatívne kritérium“.
Úrad listom č. 1314-6000/2010-ON-232 zo dňa 19.11.2010 vydal rozhodnutie , ktorým podľa
§ 139 ods.2 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariadil obstarávateľovi Bratislavská
vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava uvedenú nadlimitnú zákazku,
realizovanú postupom podprahovej zákazky podľa ust. §25 ods.2 písm.c) zrušiť z dôvodu,
že komisia úradu identifikovala porušenie zákona o verejnom obstarávaní spočívajúce
v stanovení kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nie sú stanovené v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní, pričom táto skutočnosť mohla odradiť záujemcov od ich účasti
v predmetnom postupe zadávania zákazky , čo mohlo mať zásadný vplyv na výsledok
verejného obstarávania. Vzhľadom nato, že pochybenia zistené v postupe obstarávateľa
v tomto štádiu postupu zadávania zákazky nie je možné odstrániť iným spôsobom, úrad
pristúpil k nariadeniu zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.
V zmysle ust. § 46 os. 1 písm. d) obstarávateľ zruší postup zadávania zákazky, ak jej
zrušenie nariadil úrad, preto obstarávateľ uvedený postup zadávania zákazky zrušil.
Zadávanie zákazky na pôvodný predmet bude realizované následne v čo najkratšom
možnom termíne
po zapracovaní zistení komisie úradu do súťažných podkladov.
Obstarávateľ na zadanie zákazky požije opätovne postup verejného obstarávania a to
zadaním zákazky na poskytnutie neprioritných služieb podľa § 25 ods.2 písm. c).
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