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Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác: 
 

„Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“ 
 
 
 

1. Identifikácia obstarávateľa podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2018 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní):  
 
Názov obstarávateľa:   Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
Sídlo  obstarávateľa:      Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec  
IČO:               36255556 
IČ DPH:    SK2020173705 
Zastúpený:                Mgr. Tomáš Borovský, konateľ spoločnosti 
Telefón:                                       033/7320135 
Meno osoby určenej obstarávateľom na styk s uchádzačmi: 
Ingrid Ličková – tel. č. 033/3813384 ingrid.lickova@hlohovec.sk   
 
 
 
2. Predmet zákazky na uskutočnenie stavebných prác: 
 
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii  vodovodu (hlavného rozvodného potrubia) 
na ulici Kpt. Nálepku v Hlohovci z dôvodu jeho vysokej poruchovosti v zmysle projektovej 
dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING, Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava 
– Ružinov, číslo zákazky: 013/18 s dátum vypracovania 04/2018. 
Podrobné vymedzenie zákazky je v uvedenej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. 
 
 
 
3. Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na www stránke obstarávateľa a dátum 
zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 
 
Dňa 01. 08. 2018 bola Výzva na predkladanie ponúk zverejnená na www stránke  obstarávateľa: 
https://vshc.sk/verejne-obstaravanie-2/  
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4. Odôvodnenie: 
 
Obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v zmysle bodu 32.1.4 súťažných podkladov zo 
dňa 30. 07. 2018 pred podpisom zmluvy, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
obstarávanie. Obstarávateľ v súčasnosti nedisponuje právoplatným stavebným povolením na základe 
ktorého sa môže začať realizácia prác na predmete tejto zákazky. Skutočnosť, že do ukončenia lehoty 
viazanosti ponúk nebude právoplatné stavebné povolenia vydané, nevedel obstarávateľ predvídať. S 
ohľadom aj na blížiace sa nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré neumožňujú realizáciu prác na 
predmete zákazky, sa obstarávateľ rozhodol zrušiť použitý postup zadávania zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky použije postup zadávania 
zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa finančných limitov v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia v roku 2019 najskôr po vydaní 
právoplatného stavebného povolenia. 
 
 
 
Odôvodnenie vypracovala dňa 03. 10. 2018:  
Ingrid Ličková 
 
 
 
 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
Mgr. Tomáš Borovský 

konateľ 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


