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Všetkým uchádzačom

Vranov nad Topľou, dňa 22.07.2019

Vec: Amfiteáter Dlhé Klčovo
Oznámenie o zrušení zadávania zákazky

Oznamujeme Vám, že verejný obstarávateľ Obec Dlhé Klčovo zrušil použitý postup
zadávania zákazky s nízkou hodnotou zadávanej podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie práce
Amfiteáter Dlhé Klčovo z dôvodu, že poskytovateľ regionálneho príspevku neschválil proces
verejného obstarávania zákazky Amfiteáter Dlhé Klčovo.

Odôvodnenie:
Dňa 12.07.2019 doručil poskytovateľ regionálneho príspevku Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu verejnému obstarávateľovi Obec Dlhé Klčovo Návrh správy
o výsledku administratívnej finančnej kontroly, kde uviedol, že boli zistené tieto nedostatky:

V prílohe č.2 (Štruktúrovaný rozpočet na rok 2019) Zmluvy o poskytnutí regionálneho
príspevku CEZ: ÚV SR - 1087/2018 sa uvádza cit: „ Výdavky na realizáciu výstavby
amfiteátra v obci Dlhé Klčovo o výmere 841,40 m2 (zázemie s javiskom 163,50 m2, hľadisko
518,90 m2, spevnené plochy 169,00 m2). Stavebnými prácami sa bude realizovať: vonkajšie
schodiská. drevené lamelové konštrukcie, základy, obrubníky chodníkové, obrubníky cestné,
vonkajšie plochy - dlažby, zázemie tribúny, pódium, zvislé konštrukcie, podlaha hľadiska,
násypy, stĺpy - oceľové rámy, strecha oblúková nad pódiom, lavičky. Cena je stanovená z
krycieho listu rozpočtu. Výsledná suma bude známa po vykonaní verejného obstarávania. “
Verejný obstarávateľ dňa 24.04.2019 vyhlásil verejné obstarávanie formou Výzvy na
predkladanie ponúk, ktorej prílohou č. 3 bola Projektová dokumentácia.

V projektovej dokumentácií sa uvádza cit: „ Technicko- ekonomické ukazovatele:
Zastavaná plocha celkom: 598,00 m2 z toho: Zázemie s javiskom - 163,00 m2, hľadisko 435,00 m2
Verejný obstarávateľ nevyhlásil verejné obstarávanie na realizáciu stavebných prác s
účelovým určením uvedeným v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku
CEZ: ÚV SR - 1087/2018

S prihliadnutím na uvedený nedostatok oprávnená osoba (poskytovateľ regionálneho
príspevku) navrhuje zrušiť verejné obstarávanie v nadväznosti na zaplatenú a vypracovanú
projektovú dokumentáciu.
Na základe vyššie uvedených skutočností verejný obstarávateľ Obec Dlhé Klčovo zrušil
použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou zadávanej podľa §117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
uskutočnenie práce Amfiteáter Dlhé Klčovo z dôvodu, že poskytovateľ regionálneho
príspevku neschválil proces verejného obstarávania zákazky Amfiteáter Dlhé Klčovo. Táto
podmienka zrušenia zadávania zákazky bola uvedená aj vo Výzve na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ Obec Dlhé Klčovo upraví projektovú dokumentáciu podľa prílohy č.
2 Štruktúrovaný rozpočet na rok 2019 (aby projektová dokumentácia bola v súlade so
žiadosťou o poskytnutie regionálneho príspevku) a predmet zákazky Amfiteáter Dlhé Klčovo
po úprave projektovej dokumentácie zadá postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou
zadávanej podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ Obec Dlhé Klčovo zverejní novú Výzvu na
predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a zašle novú Výzvu na predkladanie ponúk
všetkým uchádzačom.

S pozdravom

Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

