
 

 

Obstarávateľ:  Letisko M. R. Štefánika–Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

oznamuje zrušenie použitého postupu zadávania zákazky s názvom predmetu zákazky: 

Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG) 

 

vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č.213/2013 pod zn. 18005 – WYT dňa 31.10.2013 
 

Nomenklatúra: Zatriedenie podľa CPV: Hlavný slovník:  38434000-6 Analyzátory 

 
Ďalšie dodatočné informácie:  
Žiadna zmluva nebola uzatvorená.  
§ 46 ods. 2 – zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  
 

Dôvod zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 
 

Pre letiskovú spoločnosť BTS nastala zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
obstarávanie a táto zmena okolností odôvodňuje zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
letiskovou spoločnosťou BTS a to na základe vyššie citovaného ustanovenia § 46 odsek 2 zákona 
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne veta prvá.  

 
Jedným zo štyroch kritérií na vyhodnotenie ponúk v predmetnej súťaži bolo kritérium:  

 
„Cena v EUR bez DPH za pravidelnú opravu, údržbu, záručný a pozáručný servis“ (váha 5%).   

 
Toto kritérium je pre letiskovú spoločnosť BTS v súčasnosti už bezpredmetné, a to z toho 

dôvodu, že vzhľadom na efektívnosť a hospodárnosť využívania zdrojov určených na zaobstaranie 
a servis predmetu obstarávania si bude letisková spoločnosť BTS zabezpečovať záručný a aj pozáručný 
servis zariadení, ktoré sú predmetom súťaže svojimi internými vyškolenými zamestnancami.  

 
Vzhľadom na to že k zmene týchto okolností došlo až počas priebehu verejného obstarávania 

a vzhľadom na to, že pre letiskovú spoločnosť BTS už ďalej nie je žiaduce uzatvorenie zmluvy, ktorá by 
bola výsledkom verejného obstarávania i so zahrnutím servisu predmetu obstarávania, nie je možné od 
letiskovej spoločnosti BTS očakávať, aby vo verejnom obstarávaní v podobe, v akej bolo vyhlásené 
pokračovala. 
 

Na základe vyššie uvedeného sa letisková spoločnosť BTS rozhodla zrušiť použitý postup 
zadávania zákazky. 

 
Zároveň letisková spoločnosť BTS oznamuje, že vyhlási na vyššie uvedený predmet obstarávania 

novú súťaž na podlimitnú zákazku, zadávanú podľa postupu určeného v § 100 až § 102 zákona č.25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

V Bratislave, 19.02.2014  
 

 

 

 


