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Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania 
zákazky 

podľa §46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

 

 

PREDMET ZÁKAZKY:  Speleomonitoring a stopovacie skúšky 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
 Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
DRUH POSTUPU:  verejná súťaž – nadlimitná zákazky (služby) 

OZNÁMENIE ZVEREJNENÉ: v Úradnom vestníku EÚ dňa 11.10.2013 pod zn. 2013/S 198-
342505 a vo VVO č. 199 dňa 11.10.2013 pod zn. 16610 – MSS 

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: do 28.11.2013 o 10:00 hod. 
Miesto a termín otvárania časti  
ponúk označených ako „Ostatné“:   Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
                                        Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
                                                              28.11.2013 o 13:00 hod. 
Miesto a termín otvárania časti  
ponúk označených ako „Kritéria“:    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
                                        Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
                                                              17.12.2013 o 13:00 hod. 

 

1.  Zoznam záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady 

P.č. Záujemca Obch. meno, adresa 

1. 
HES-COMGEO spol. s r.o. 
 

Kostiviarska cesta 4 
974 01 Banská Bystrica 

2. 
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka 
 

Pražská 2 
040 11 Košice 

3. 
GEOFOS, s.r.o. 
 

Veľký diel 3323 
010 08 Žilina 

4. 
Fugro EMU Limited  
 

Mill Court 
The Sawmills 
Durley 
Southampton 
Hampshire 
SO32 2EJ       

5. 
Alcina d.o.o.  
 

A. Štrbana 4 
10000 Zagreb 
Croatia 

6. 
Ekotechnika spol. s r.o. 
 

Mokropeská 1832 
252 28 Černošice u Prahy 

7. 
ENVIGEO, a.s. 
 

Kynceľova 2 
974 11 Banská Bystrica 

 

2.  Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  

P. 
č.
: 

Obchodné meno/názov uchádzača 
Adresa sídla/miesta podnikania uchádzača 

 
1. 
 
 

HES-COMGEO spol. s r.o. 
Kostiviarska cesta č. 4 
974 01 Banská Bystrica 
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3.  Odôvodnenie nezrušenia postupu verejného obstarávania 

Napriek tomu, že bola v predmetnom verejnom obstarávaní predložená len jedna ponuka pre predmet 
zákazky, verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
• Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania, 

vo vestníku EU a následne v profile verejného obstarávateľa. Zákazka bola dostupná širokej 
verejnosti. 

• Súťažné podklady boli na základe žiadosti poskytnuté siedmim záujemcom a taktiež boli zverejnené 
v profile verejného obstarávateľa. 

• Predmet zákazky bol vyšpecifikovaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických 
požiadaviek vyplývajúcich z potrieb plnenia jednotlivých aktivít projektu a sledovania cieľov tohto 
projektu. Keďže sa jednalo o geologické práce, ich špecifikácia si vyžadovala odbornú spôsobilosť na 
vykonávanie geologických prác podľa Geologického zákona (517/2007 Z.z., resp. t.č. 311/2013 Z.z.), 
charakter časti prác v podzemí si vyžaduje odbornú speleologickú spôsobilosť v súlade s § 24 Zákona 
o ochrane prírody (543/2002 Z.z.), blízkosť zdrojov pitnej vody si vyžaduje aplikáciu zdraviu 
neškodných stopovacích látok, za ktoré je v súčasnosti hygienickou službou považované len úzke 
spektrum bakteriofágov (H40/1). 

• Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená objektívne na základe prieskumu trhu. Predmet 
zákazky bol v rámci prieskumu trhu nacenená 3 dodávateľmi. 

• Podmienky účasti boli stanovené primerane predmetu zákazky a boli nediskriminačné.  
• Napriek tomu bola verejnému obstarávateľovi predložená len 1 ponuka na predmet zákazky. 
• Uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili všetky podmienky účasti. 
• Ostatní záujemcovia pravdepodobne z dôvodu nedostatočného záujmu o predmetnú zákazku, cenovú 

ponuku nepredložili. 
• Nakoľko je verejný obstarávateľ v časovej tiesni vzhľadom na harmonogram plnenia aktivít na projekte 

a realizáciu projektu, nie je možné verejné obstarávanie opakovať a je nevyhnutné v procese 
verejného obstarávania pokračovať. Bez realizácie predmetu zákazky v rámci aktivít projektu 
v priebehu roka 2014 a ich príslušného odreportovania hrozí verejnému obstarávateľovi zrušenie 
projektu zo strany Európskej komisie 

• Verejný obstarávateľ sa na základe skúseností domnieva, že aj pri zrušení a novom vyhlásení 
postupu zadávania zákazky na rovnaký predmet zákazky, by sa situácia mohla zopakovať a projekt by 
sa dostal ešte do väčšieho omeškania. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 17.01.2014     
 
 

Ing. Branislav Žec, CSc. 
                                                                                                            riaditeľ ŠGÚDŠ 


