
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Teplická 7, 831 02 Bratislava

Vec : Zrušenie V Ý Z V Y  na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou (ďalej ako „súťaž“ alebo „prieskum trhu“) v zmysle § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“) 

Názov organizácie : 

Š�kola pre mimoriadne nadane�  deti a Gymna�zium 
IČ�O: 31787088 
DIČ� : 2021380911

Adresa organiza� cie: Teplicka�  7, Bratislava 831 02 
Internetova�  adresa organiza� cie (URL): www.smnd.sk 

Kontaktna�  osoba: Alz2beta Valentí�kova� ,  telefo� n: 0907 891 782
E-mail : avalentikova@spmndag.sk

Označenie verejného obstarávania a názov pridelený zákazke

 Vy�mena dverí� a za� rubní� na uc2ebniach

Odôvodnenie zrušenia postupu zadávania zákazky

Verejne�mu obstara�vateľovi boli v lehote na predkladanie ponu� k doruc2ene�  len dve 
ponuky. Poc2as vyhodnocovania predloz2eny�ch ponu� k a podmienok u� c2asti verejny�  
obstara�vateľ zistil, z2e vo vy�zve na predkladanie ponu� k neboli podmienky u� c2asti a 
poz2 iadavky na ucha�dzac2a opí�sane�  jednoznac2ne, u� plne a nestranne, c2í�m umoz2n2 ovali ro= znu 
interpreta� ciu.

 V do= sledku tejto nepresnosti zadefinovania podmienok u� c2asti verejny�  obstara�vateľ 
nemo= z2e pokrac2ovať vo vyhodnocovaní� predloz2eny�ch ponu� k, pretoz2e by mohlo do= jsť k 
poruc2eniu princí�pu rovnosti zaobcha�dzania a transparentnosti.

 Verejny�  obstara�vateľ zistene�  skutoc2nosti povaz2uje za do= vody hodne�  
osobitne�ho zreteľa, pre ktore�  nemoz2no od verejne�ho obstara�vateľa poz2adovať, aby vo 
verejnom obstara�vaní� pokrac2oval, najma@  ak zistene�  porus2enie za�kona ma�  alebo by mohlo 
mať za� sadny�  vplyv na vy�sledok verejne�ho obstara�vania.

V prí�pade vyhla� senia novej verejnej su� ťaz2e Va� s budeme informovať. 

V Bratislave , dn2 a 25.10.2021 PhDr. Jolana Laznibatova� , ČŠc.
riaditeľka s2koly
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