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Odôvodnenie nezrušenia postupu 

vo verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky. 

1. Verejný obstarávateľ  
V súlade s § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť je verejný obstarávateľ.  

2. Predmet verejného obstarávania 

„Dokumentácia pre výcvikové trenažéry“ Zadanie zákazky je uverejnene vo Vestníku Úradu pre 

verejné obstarávanie Bratislava č. 165/2013 zo dňa  23.8.2013– 14595 - WYS. 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Číselný kód z Hlavného slovníka obstarávania (CPV): 79417000-0, 9711100-5, 98113000-8. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky  
Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní, v čase začatia postupu zadávania zákazky bola určená, 

na 28 583,33 € bez DPH (34 300,00 € s DPH). 

5. Postup zadávania zákazky a jeho odôvodnenie 
Pri zadávaní zákazky použiť postup podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pre 

podlimitnú zákazku, v súlade so spresnením Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava - 

„Pravidla a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona 

o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§ 155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom 

obstarávaní“). 

6. Odôvodnenie, prečo použitý postup nebol zrušený  

Zadávanie zákazky bolo schválené riaditeľom KaMO v IS č. ÚŠZV-515-4/2013. Ústav špeciálneho 

zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, ako verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky 

vo verejnom obstarávaní v zmysle § 2 zákona o verejnom obstarávaní dodržal pravidla a postupy 

podľa zákona o verejnom obstarávaní. Výzva na predkladanie ponúk bola spracovaná a zverejnená 

vo vestníku podľa bodu 2 tohto odôvodnenia. Po jej uverejnení vo vestníku bola poslaná trom 

záujemcom u ktorých bol predpoklad, že uvedené služby môžu poskytnúť. Do lehoty na 

predkladanie ponúk, verejnému obstarávateľovi bola doručená len jedna ponuka. V zmysle § 46 

ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ nemôže zrušiť použitý postup vo 

verejnom obstarávaní zákazky. 

Odôvodnenie Súčasný právny stav a prevádzkový režim výcvikových trenažérov neumožňuje 

vykonávať bezpečný výcvik vo vzťahu k zabezpečeniu ochrany životov, zdravia a majetku. 

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky v súlade s technickými a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v SR je potrebné doplniť prevádzkovú dokumentáciu jednotlivých výcvikových 

zariadení nachádzajúcich sa vo výcvikovej osade  Jakub Village, Jakub High Rise Building Gun a 

Jakub Building Gun znaleckými posudkami. Zrušenie použitého postupu vo verejnom obstarávaní 

naruší výcvik našich a zahraničných - spojeneckých ozbrojených a záchranných zložiek.   
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