
Obec Priepasné  
Priepasné 109, 906 15 Priepasné  

 
 
 

Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania - zákazky s nízkou hodnotou 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie : Obec Priepasné  
Sídlo organizácie:      Priepasné 109, 906 15 Priepasné  
Kategória :   verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b)       
IČO:   00309851 
DIČ:    20210398235 
Predmet / názov zákazky : „Obstaranie vnútorného inventáru kultúrneho domu“ 
 
Druh zákazky: (tovar, služba, práca). Tovar 

 

2.   Predmetom zákazky je dodávka jedálenských stolov a prislúchajúcich stoličiek spolu s nákladmi 
na miesto plnenia (doprava, kompletizácia na mieste plnenia a pod.) pre Obec Priepasné. 
 

 
3.    Spôsob vykonania: Dňa 12.12.2019 verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou 
( § 117  zákona o verejnom obstarávaní ) pre profesionálne vedenie nákupného procesu použil softvér 
TENDERnet.  
TENDERnet je licencovaný software umiestnený na nákupnom portáli  www.tendernet.sk pre 
profesionálne vedenie nákupného procesu verejného obstarávateľa kde verejný obstarávateľ zverejnil 
Výzvu na predloženie cenovej ponuky. Zároveň zverejnil Výzvu na predloženie cenovej ponuky na 
websídle obce www.priepasne.sk  v profile verejného obstarávateľa a v sekcii verejné obstrávanie. 
 
4. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 
 

PEEG-WOOD s.r.o., Na Bystričku 39, Martin 036 01, IČO: 44 858 736 

 
5. Kritérium na hodnotenie ponúk:  
 
 Cena 9 800,- EUR bez DPH 
 
 
6. Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania - zákazky s nízkou hodnotou „Obstaranie 
vnútorného inventáru kultúrneho domu“ 
 
a) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača: 
 
1. PEEG-WOOD s.r.o., Na Bystričku 39, Martin 036 01, IČO: 44 858 736 

 

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:  
PEEG-WOOD s.r.o., Na Bystričku 39, Martin 036 01, IČO: 44 858 736 – najnižšia cena. 
 
b) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: 
 
Uchádzač, ktorý predložil ponuku, splnil podmienky účasti uchádzačov požadované verejným 
obstarávateľom, v jeho ponuke boli predložené ceny na dodanie  predmetu zákazky (jedálenských 
stolov a stoličiek), ktoré sú na úrovni nižšej ceny ako bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky.  
Predložená ponuka uchádzača PEEG-WOOD s.r.o., Na Bystričku 39, Martin 036 01, IČO: 44 858 736, 
ktorú predložil jediný uchádzač, spĺňa požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky. Uchádzač 
predložil podrobnú kalkuláciu nákladov (zloženie ceny) na predmet zákazky v zmysle súťažných 
podkladov. Uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti, ktoré boli stanovené a jeho ponuka splnila 
všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré boli stanovené verejným 
obstarávateľom vzhľadom na požadované parametre predmetu zákazky primerane a akékoľvek 
znižovanie požiadaviek by bolo na úkor kvality jedálenských stolov a stoličiek pre špecifický priestor 
kultúrneho domu, do ktorého je potrebné podľa druhu významných kultúrnych podujatí individuálne 
premiestňovať  a nastavovať obstarávané predmety zákazky. Verejný obstarávateľ v dostatočne dlhom 

http://www.priepasne.sk/


časovom období vyhlásil výzvu, potenciálni záujemcovia mohli spracovať svoju ponuku a doručiť 
verejnému obstarávateľovi, umožnil neobmedzený prístup k súťažným podkladom, ktoré boli zverejnené 
na websídle verejného obstarávateľa: .https://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Profil-verejneho-
obstaravatela.alej a  https://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Profil-verejneho-obstaravatela/verejne-
obstaravanie.alej odo dňa 12.12.2019, umožnil ekvivalentné riešenia, na základe podnetu 
potencionálneho uchádzača predĺžil lehotu na predkladanie ponúk, zaoberal sa efektívnosťou výzviev 
na predloženie ponúk a hospodárnosťou pri prijatí ponuky. Verejný obstarávateľ skúmal, či sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, a v priebehu postupu verejného obstarávania 
sa nevyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo 
obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie 
zákona o verejnom obstarávaní, 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. Verejný obstarávateľ dodržal princíp rovnakého 
zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp 
proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Verejný obstavateľ tiež plní úlohy samosprávy 
podľa §4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  a aj vzhľadom na dodacie lehoty predmetu 
zákazky, nadchádzajúce štátne sviatky, dni pracovného voľna do 6. januára 2020, riziko nevyčerpania 
viazaných finančných prostriedkov v stanovenej lehote na predmet zákazky a následné podujatia, ktoré 
sú bez predmetu obstaŕávania nevykonateľné, sa verejný obstarávateľ rozhodol pokračovať 
v predmetnej zákazke s nízkou hodnotou a po splnení všetkých opatrení vyplývajúcich zo súťažných 
podkladov predmet zákazky objednať. 
 
 
V Priepasnom dňa  20.12.2019 
 

vypracoval :  Anna Švrčková 

 

 

                        Bc. Jana Papuláková 
 

 

schválil: Peter Czere 
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