VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR - ŠTÁTNY PODNIK
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
Zákazka na poskytnutie služieb v zmysle Príručky k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a
služieb pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení
a Metodického pokynu č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR
„Zlepšenie podmienok rybného hospodárstva prostredníctvom odstránenia dnových sedimentov
– odbahnenie rybníka č. 2“
Výzva na predloženie ponuky zo dňa 13. 01. 2018 na http://www.vlm.sk/vyberove-konania;
http://www.vlm.sk/public/tenders/2018-01-vyzva-na-predlozenie-ponuky_zlepsenie-podmienokrybneho-hospodarstva-prostrednictvom-odstranenia-dnovych-sedimentov%C2%ADodbahnenierybnika-c2.pdf

Názov predmetu zákazky: Zlepšenie podmienok rybného hospodárstva prostredníctvom odstránenia
dnových sedimentov – odbahnenie rybníka č. 2.
Postup zadávania zákazky: zákazka na poskytnutie služieb v zmysle Príručky k obstarávaniu tovarov,
stavebných prác a služieb pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení
a Metodického pokynu č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR.
Výzva na predloženie ponuky zverejnená: dňa 13. 01. 2018 na http://www.vlm.sk/vyberove-konania;
http://www.vlm.sk/public/tenders/2018-01-vyzva-na-predlozenie-ponuky_zlepsenie-podmienokrybneho-hospodarstva-prostrednictvom-odstranenia-dnovych-sedimentov%C2%ADodbahnenierybnika-c2.pdf.
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce 962 63, Vnútroštátne
identifikačné číslo: 31 577 920 je v súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) subjektom, ktorému verejný
obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na poskytnutie služieb na
predmet: Zlepšenie podmienok rybného hospodárstva prostredníctvom odstránenia dnových sedimentov
– odbahnenie rybníka č. 2, Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 13. 01. 2018 na
http://www.vlm.sk/vyberove-konania; http://www.vlm.sk/public/tenders/2018-01-vyzva-na-predlozenieponuky_zlepsenie-podmienok-rybneho-hospodarstva-prostrednictvom-odstranenia-dnovychsedimentov%C2%ADodbahnenie-rybnika-c2.pdf (ďalej aj ako „Výzva“). Na zadanie predmetnej zákazky
uplatnil Vyhlasovateľ postup v zmysle Príručky k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre
osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a Metodického pokynu č. 14 k
zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR.
Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu
zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo
verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné
osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby
vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by
mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve
ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak
bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné
obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie
nezrušil.
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Z povahy Zákona o verejnom obstarávaní a konkrétne vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva,
že ide o kogentnú právnu normu, od ktorej sa nemožno odchýliť.
Verejný obstarávateľ zverejnil Výzvu na predkladanie ponúk dňa 13. 01. 2018, čím zabezpečil
neobmedzený
prístup
k
nej
na
http://www.vlm.sk/vyberove-konania;
http://www.vlm.sk/public/tenders/2018-01-vyzva-na-predlozenie-ponuky_zlepsenie-podmienokrybneho-hospodarstva-prostrednictvom-odstranenia-dnovych-sedimentov%C2%ADodbahnenierybnika-c2.pdf (ďalej ako „Výzva“) a http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/3959.pdf. Súčasne
Výzvu zaslal 3 (trom) záujemcom.
Lehotu na predkladanie ponúk stanovil verejný obstarávateľ do 23. 01. 2018, 10:00 hod., t. j.
7 (sedem) pracovných dní. V stanovenej lehote na predkladanie ponúk bola verejnému obstarávateľovi
doručená 1 (jedna) ponuka čo možno považovať za opodstatnený a legitímny dôvod smerujúci k zrušeniu
použitého postupu zadávania zákazky.
V súlade s § 57 ods. 3 Zákona verejný obstarávateľ oznamuje, že na pôvodný predmet zákazky
opakovane použije postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Pliešovce, dňa 25. 01. 2018
Ing. Ján Jurica
generálny riaditeľ

