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OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Račianska 72, 831 02 Bratislava, odbor
centrálneho obstarávania a nákupu
Kontaktná osoba: Ing. Peter Manca, PaedDr. Kornélia Černá
Telefón: +421 249234346 / 249234331
Email: peter.manca@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk
Fax: +421 4843413326
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.financnasprava.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. a)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder - ubytovacia časť a súvisiace objekty, rekonštrukcia
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie, vypracovanej GP stavby,
ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom.
Na základe požiadavky zástupcov ŠaRZ Veľký Meder vyplynula potreba odstrániť súčasný havarijný a nevyhovujúci stav
objektov ubytovacej časti, parkoviska a dodávky TÚV areálu ŠaRZ.
Z dôvodu nevyhnutnej potreby zabezpečovania nepretržitej prevádzky predmetného zariadenia, boli spracované priority
nutnosti vykonania rekonštrukčných prác v uvedenom areály. V roku 2015 bola vykonaná rekonštrukcia technického
pavilónu, stravovacieho pavilónu a vonkajšej kanalizácie. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetný areál ŠRZ je potrebné
dobudovať komplexne, bol určený postup prác na zrekonštruovanie ďaľších častí tohto areálu.
Ubytovací pavilón č. 2, kde je ubytovacia kapacita 48 postelí v 24 och dvojlôžkových izbách je z hygienických dôvodov
uzatvorený a neschopný prevádzky už od roku 2007. Po ukončení, v súčasnosti realizovanej, rozsiahlej rekonštrukcii
ostatných odbytových miest ako sú kuchyňa, jedáleň, rehabilitačná časť alebo prednáškové miestnosti ktoré sú
projektované na kapacitu 150 osôb, po ich ukončení nebudú plne využité, z dôvodu súčasnej nedostatočnej kapacity
ubytovacích priestorov. Na základe uvedeného kapacitu tohto zariadenia bude i naďalej možné využívať iba na 50%. Z
tohto dôvodu je potrebné pristúpiť i k rekonštrukcii ubytovacieho pavilónu č. 2. Ďalšie informácie sú uvedené v časti
súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných
podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45212412-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45212413-4, 45214800-8, 45223300-9, 45232140-5

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.3.

IV.2.4.

Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
4319/2016
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 24668-WYP, číslo VVO 249/2015 z 17.12.2015
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
15.12.2015
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ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.5.

Oznámenie zahŕňa
Zrušenie postupu zadávanie zákazky
Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky
Žiadna zmluva nebola uzavretá
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 je oprávnený po tom, ako sú mu doručené námietky podľa § 138
ods. 2 písm. d) až g) vykonať z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom námietky; ustanovenie odseku 6
písm. a) sa použije primerane.
Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ Finančné riaditeľstvo SR v súlade s § 136 ods. 10 zákona o verejnom
obstarávaní z r u š u j e použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky Školiace a rekreačné zariadenie Veľký
Meder - ubytovacia časť a súvisiace objekty, rekonštrukcia a to na základe vlastnej iniciatívy kedy verejný obstarávateľ
vykoná nápravu vo veci (zrušenie súťaže) a to z dôvodu nedokonalostí projektovej dokumentácie, ktorá bude zo strany
projektanta dopracovaná.
Dátum odoslania tohto oznámenia
24.03.2016
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