
 

 

 

 

 
 

 
 

Zrušenie prieskumu trhu 
pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

a súčasne pre vyhodnotenie ponúk   

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

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“) 
 

Názov:    Mesto Handlová 
Zastúpené:   Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
IČO:    00318094 
DIČ:    2021162660 
Sídlo:    Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Internetová adresa:  http://www.handlova.sk/   

2.  Predmet zákazky s názvom: „Dodanie propagačných predmetov s grafickou potlačou“ 

Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov s grafickou potlačou k 645. výročiu založenia 
mesta Handlová, vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto dodania. 

3. Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ oznamuje, že ruší prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
a súčasne pre vyhodnotenie ponúk na predmetnú zákazku „Dodanie propagačných predmetov s grafickou 
potlačou“ (ďalej len „prieskum trhu“) v súlade s bodom 20. výzvy na predloženie cenovej ponuky v rámci 
prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a súčasne pre vyhodnotenie ponúk zo dňa 
25.03.2021 (ďalej len „výzva“), v zmysle ktorého si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý 
postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

4. Odôvodnenie: 

Verejný obstarávateľ identifikoval po vyhlásení prieskumu trhu dôvody hodné osobitného zreteľa, a z tohto 
dôvodu nie je možné pokračovať v stanovení predpokladanej hodnoty zákazky a taktiež nie je možné 
pokračovať ani vo vyhodnotení ponúk podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko v rámci opisu 
predmetu zákazky nebola jednoznačne špecifikovaná požadovaná kvalita niektorých položiek predmetu 
zákazky, a to pri položkách číslo 1. Tričko pre dieťa a číslo 2. Tričko pre dospelého nebol uvedený údaj 
o gramáži (plošnej hmotnosti) tkaniny, a pri položkách číslo 5. Pohľadnica A a číslo 6. Pohľadnice B nebol 
uvedený údaj o gramáži (plošnej hmotnosti) papiera. 

Z tohto dôvodu by nemusela byť dosiahnutá objektívna porovnateľnosť predložených ponúk. 

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ rozhodol tento prieskum trhu zrušiť a pristúpi 
k opakovanému vyhláseniu tohto prieskumu trhu so zohľadnením (upresnením) svojich požiadaviek. 
Zároveň verejný obstarávateľ doplnení predmet zákazky o položku číslo 10. Kovový turistický hrnček 
s karabínkou a položku číslo 11. Šnúrka na krk s karabínkou. Nový prieskum trhu bude vyhlásený 
najneskôr do konca apríla 2021. 

V Handlovej, dňa 07.04.2021   

        

Mgr. Silvia Grúberová 
                    primátorka mesta Handlová 

 


