OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
(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: Ťažbovo - dopravný mechanizmus.
Postup zadávania zákazky: výberové konanie postupom Verejnej súťaže.
Zverejnenie Výzvy na predloženie ponuky: dňa 22. 04. 2022
https://www.vlm.sk/vyzvy/20220422151819-vyzva-napredlozenie-ponuky-tazbovy-mechanizmus.pdf@ec074b018a11-4cde-8cc4-102f78a23cfc
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce 962 63, Vnútroštátne
identifikačné číslo: 31 577 920 (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlásili v zmysle 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: Ťažbovo dopravný mechanizmus (ďalej len „Výberové konanie“); Výzva na predloženie ponuky
zverejnená dňa 22. 04. 2022 (ďalej aj ako „Výzva“).
Podľa Výzvy, časť I. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE, bod 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť výberové konanie aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo výberové konanie, ak sa v priebehu výberového konania
vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od Vyhlasovateľa požadovať,
aby v procese pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie právnych predpisov, ktoré má alebo
by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok výberového konania, ak nebolo predložených viac
ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako
predpokladaná hodnota.
Podľa Výzvy, Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky Predmetom Verejnej súťaže je výber
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky na dodávku 1 kusu ťažbového mechanizmu vrátane
dopravy na miesto určenia, zaškolenia obsluhy, uvedenia do prevádzky.
Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu procesu Výberového konania došlo k zmene
okolností, za ktorých sa vyhlásilo výberové konanie, tzn. k zmene minimálnych technických
parametrov predmetu Výberového konania na základe nových prevádzkových potrieb
Vyhlasovateľa, možno konštatovať, že nemožno od Vyhlasovateľa požadovať, aby vo
Výberovom konaní pokračoval.
Na základe vyššie uvádzaných skutočností má Vyhlasovateľ za to, že existuje opodstatnený a
legitímny dôvod smerujúci k zrušeniu použitého Výberového konania.
Na nový predmet Výberového konania Vyhlasovateľ použije výberové konanie v zmysle

Smernice postupom verejnej súťaže.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu Vyhlasovateľa nie je možné podať námietky.
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