OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
Časť č. 3 predmetu verejnej súťaže
(v zmysle Smernice č. 8/2014 o výberovom konaní v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR štátny podnik v znení dodatku č. 1 /ďalej len "Smernica"/)

Názov predmetu zákazky: Motorové vozidlá pre prevádzkové potreby Vyhlasovateľa.

časť č. 3: Motorové vozidlá Pick-Up.

Postup zadávania zákazky: výberové konanie postupom verejnej súťaže na dodanie
tovaru.
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 „Motorové vozidlá pre prevádzkové potreby Vyhlasovateľa“ (ďalej len „Verejná
súťaž“); Výzva na predloženie ponuky zverejnená dňa 24. 01. 2022 na webovom sídle
Vyhlasovateľa
https://www.vlm.sk/vyzvy/20220124141405-vyzva-na-predlozenie-ponukyfinal-24-01-2022.pdf@f0d986c1-ef04-4e7e-84fa-f1f59e021424 (ďalej aj ako „Výzva“).
Vyhlasovateľ vyhlásil Verejnú súťaž na dodanie tovaru pre neobmedzený počet záujemcov;
zabezpečil úplne neobmedzený prístup a bez poplatkov k Výzve na zhotovenie ponúk. Výzva
bola zverejnená nad rámec zákonných povinností Vyhlasovateľa na webovom sídle
Vyhlasovateľa a súčasne Vyhlasovateľ po takomto zverejnení oslovil 8 (osem) záujemcov.
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 29 (dvadsaťdeväť) kalendárnych dní.
V lehote na predkladanie ponúk bola Vyhlasovateľovi doručená v časti č. 3 predmetu
Verejnej súťaže 1 (jedna) ponuka. Preskúmaním ponuky uchádzača predloženej v časti č. 3
predmetu Verejnej súťaže Vyhlasovateľ dospel k záveru, že uchádzač nepredložil po
písomnej žiadosti vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov v určenej lehote a súčasne
vysvetlením ponuky došlo k jej zmene čo zakladá dôvod na vylúčenie ponuky uchádzača
z Verejnej súťaže, časť č. 3.
Na základe vyššie uvádzaných skutočností má Vyhlasovateľ za to, že existuje opodstatnený a
legitímny dôvod smerujúci k zrušeniu použitého výberového konania v časti č. 3 predmetu
Verejnej súťaže nakoľko nie je možné určiť pre túto časť úspešného uchádzača.
Podpis osoby oprávnenej konať za Vyhlasovateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
podpis

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 23. 03. 2022

