Kamenivo Nord 1 s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava
IČO: 46 591 320

Oznámenie o zrušení obstarávania
podľa časti 2. bodu 11 písm. b) Metodického výkladu CKO č. 6 (ďalej ako „MV“) a časti 7
bodu 15 písm. b) Metodický pokyn CKO č. 12 (ďalej ako „MP“)
Predmet zákazky: „Manipulačná technika pre kameňolom“
Zákazka ktorej hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 100 000 Eur,
zverejnená na webovom sídle obstarávateľa (www.dotacieservis.sk) a na webovom sídle
www.partnerskadohoda.gov.sk .
Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky:
Názov:
Kamenivo Nord 1 s.r.o.
Sídlo:
Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava
IČO:
46 591 320
Predmet zákazky: „Manipulačná technika pre kameňolom“
Hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota zákazky (celková): 487 532,00 EUR bez DPH
Výzva na predkladanie ponúk
zákazka nad 100 000 eur: z dňa 17.09.2020

Obstarávateľ týmto oznamuje, že v súlade s časťou 2. bodu 11 písm. b) MV a častou 7. bodu
15 písm. b) MP,
rozhodol o zrušení verejného obstarávania
na predmet zákazky s názvom
„Manipulačná technika pre kameňolom“

1. V zmysle časti 2. bodu 11 písm. b) MV a časti 7 bodu 15 písm. b) MP“ Prijímateľ môže
zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak:
a) ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie
ponúk,
b) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (pozn. tieto okolnosti je
prijímateľ povinný pomenovať a odôvodniť zrušenie postupu zadávania zákazky)“

Odôvodnenie:
Administratívnym nedopatrením pri zostavovaní technického zadania pre logický celok
„PÁSOVÝ BAGER“ neboli definované všetky nevyhnutné technické parametre.
Logický celok pásový bager, je určený do lomu s požadovaným objemom lopaty 1,7 – 2,5 m3.
Požadované zariadenie bude využívané v lome, kde bude pracovať s materiálom, ktorého merná
hmotnosť je cca. 1,8 t/m3, pričom doporučený objem lopaty, resp. maximálny využiteľný
objem lopaty pre bagre (rýpadlá) pri danej mernej hmotnosti materiálu a pohotovostnej
hmotnosti menšej ako 29 ton je len cca. 1,4 m3.
Pásový bager s pohotovostnou hmotnosťou menšou ako 29 ton, čo do veľkosti a náročnosti
prevádzky v lome nie je vyhovujúci a to najmä z dôvodu, že sa jeho reálna výkonnosť nachádza
pod spodnou hranicou zadaných parametrov. Uvedené by malo za následok, že stroj bude v
prevádzke lomu kontinuálne preťažovaný a môžu nastať výrazné problémy v tuhosti
konštrukcie samotného stroja, poškodenie čapových spojov, nadmerná záťaž hydrauliky a tým
neúmerné zvýšenie nákladov na prevádzku stroja.
Vzhľadom k uvedenému sú konštrukcia a možnosti strojov s pohotovostnou
(prevádzkovou) hmotnosťou menšou ako 29 ton, nevyhovujúce pre požadovaný
parameter objemu lyžice min. 1,7 m3 a preto je nevyhnutné doplnenie parametra
„pohotovostná prevádzková hmotnosť – min. 29 ton“

Obstarávateľ v najbližších dňoch vyhlási nové verejné obstarávanie s doplnením vyššie
uvedeného nevyhnutného parametra, pričom výzvu na predkladanie ponúk zašle všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

V Martine 12.10.2020

S úctou
Matej Novotný
kontaktná osoba pre VO

