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OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo
IČO: 30232074
Sládkovičova 686, 015 01 Rajec
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): BIOPEL, a. s. 023 34 Kysucký Lieskovec 743
Kontaktná osoba: Ing. Peter Albert
Telefón: +421 414231500
Fax: +421 414231505
Email: albert@biopel.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.cenzual.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Pozemkové spoločenstvo
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): hospodárenie v lese, spoločenstvo vlastníkov lesov, pasienkov a ornej pôdy

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Dodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom do miesta obstarávateľa vrátane
zaškolenia.
Nákladný automobil na prepravu a manipuláciu dreva - súprava. Dodávka pozostáva z ťahača s lesnou nadstavbou
vybaveného hydraulickým nákladným žeriavom s drapákom, oplenovou plošinou na odvoz krátkeho dreva a nákladným
oplenovým prívesom.
Súčasťou predmetu zákazky je zaškolenie obsluhy v sídle uchádzača, vrátane dodania písomnej dokumentácie patriacej
k predmetu zákazky (preberací - odovzdávajúci protokol, záznam zaškolenia obsluhy, technické osvedčenie pre
nadstavby/príslušenstvo, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov pre
nadstavby/príslušenstvo).
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34144000-8

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.3.

IV.2.4.

Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
PZ 1/2015
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 3376-WYT, číslo VVO 29/2015 z 10.02.2015
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
06.02.2015

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

Oznámenie zahŕňa
Zrušenie postupu zadávanie zákazky
Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky
Žiadna zmluva nebola uzavretá
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
1/2

VI.5.

§ 46 ods. 1 písm. b) - verejný obstarávateľ /obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku
Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 101 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,
pretože spĺňa podmienku použitia podľa § 101 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože v predchádzajúcom postupe
podľa § 100 zákona nebola predložená ani jedna ponuka.
Dátum odoslania tohto oznámenia
11.03.2015
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