OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
POSTUPOM VEREJNEJ SÚŤAŽE
zadávané na základe Smernice o výberovom konaní v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR
- štátny podnik v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Verejná súťaž“) na predmet:

„Traktory pre potreby SL Pliešovce“
Názov predmetu zákazky: Traktory pre potreby SL Pliešovce.
Postup výberového konania: v zmysle Článku IV. písm. a) Smernice č. 8/2014 o
výberovom konaní v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR - štátny podnik výberové
konanie postupom verejnej súťaže.
Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk: dňa 07. 12. 2021 na webovom sídle
Vyhlasovateľa
https://www.vlm.sk/vyzvy/20211207125737-vyzva-na-predlozenieponuky.pdf@4c24caa8-4e51-4225-9f9c-4614234e5aa8.
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce 962
63, Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 577 920 (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlásili v zmysle
Článku IV. písm. a) Smernice č. 8/2014 o výberovom konaní v pôsobnosti Vojenských lesov a
majetkov SR - štátny podnik (ďalej len "Smernica") výberové konanie postupom verejnej
súťaže na predmet „Traktory pre potreby SL Pliešovce“ (ďalej len „Verejná súťaž“); Výzva na
predloženie ponuky zverejnená dňa 07. 12. 2021 na webovom sídle Vyhlasovateľa
https://www.vlm.sk/vyzvy/20211207125737-vyzva-na-predlozenie-ponuky.pdf@4c24caa84e51-4225-9f9c-4614234e5aa8 (ďalej len „Výzva“).
Podľa Výzvy, časť 7. Doplňujúce informácie, bod 3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť Verejnú súťaž aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásila Verejná súťaž, ak sa v priebehu Verejnej súťaže vyskytli
dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od Vyhlasovateľa požadovať, aby v
procese výberu pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie právnych predpisov, ktoré má
alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok Verejnej súťaže alebo ak navrhované ceny v
predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo Verejnú súťaž zrušiť aj vtedy, ak sa na ňom nezúčastnia najmenej traja uchádzači.
Vyhlasovateľ vyhlásil Verejnú súťaž pre neobmedzený počet záujemcov; zabezpečil
úplne neobmedzený prístup a bez poplatkov k Výzve na webovom sídle Vyhlasovateľa
https://www.vlm.sk/vyzvy/20211207125737-vyzva-na-predlozenie-ponuky.pdf@4c24caa84e51-4225-9f9c-4614234e5aa8 a súčasne Výzvu zaslal 3 (trom) záujemcom spĺňajúcim
oprávnenie podnikať v predmete Verejnej súťaže.
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V lehote na predkladanie ponúk boli Vyhlasovateľovi doručené 3 (tri) ponuky.
Preskúmaním predložených ponúk Vyhlasovateľ dospel k záveru, že
(i)
2 (dvaja) uchádzači nesplnili podmienky účasti vo Verejnej súťaži týkajúce sa
osobného postavenia;
(ii)
(jeden) uchádzač nepredložil po písomnej žiadosti doklady týkajúce sa osobného
postavenia a predbežne nahradené čestným vyhlásením v určenej lehote.
Samozrejme, v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi, ktorý sa
musí uplatňovať vo vzťahu ku všetkým uchádzačom v priebehu celého procesu Verejnej
súťaže, musí Vyhlasovateľ pri aplikácii inštitútu vylúčenia postupovať rovnako pri všetkých
uchádzačoch. Z toho tiež vyplýva, že žiadneho z uchádzačov nemôže zvýhodniť tým, že by v
jeho prípade nepristúpil k vylúčeniu z Verejnej súťaže, ak nastal dôvod na jeho vylúčenie a
súčasne žiadneho z uchádzačov nemôže znevýhodniť (napr. tým, že by podmienky účasti v
jeho prípade posudzoval inak – prísnejšie ako u iných uchádzačov v rovnakom postavení).
Vzhľadom na skutočnosť, že u všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky exitujú
legitímne dôvody na ich vylúčenie, Vyhlasovateľ pristúpil k ich vylúčeniu.
Na základe vyššie uvádzaných skutočností má Vyhlasovateľ za to, že existuje
opodstatnený a legitímny dôvod smerujúci k zrušeniu použitého výberového konania nakoľko
sa v priebehu Verejnej súťaže vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno
od Vyhlasovateľa požadovať, aby v procese výberu pokračoval.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu Vyhlasovateľa nie je možné podať námietky.
Podpis osoby oprávnenej konať za Vyhlasovateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 14. 02. 2022
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