
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania. 

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: 

Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev 

Názov predmetu zákazky: 

Zberný dvor Vyšný Medzev – technológia. 

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje že verejné obstarávanie postupom zákazky s nízkou hodnotou na 

cit. predmet zákazky bolo verejným obstarávateľom zrušené v súlade s čl. 14 tretia odrážka Výzvy na 

predloženie ponuky. 

 

Odôvodnenie zrušenia postupu verejného obstarávania: 

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 10.11.2021 o 9:22 hod. e-mailom doručená  žiadosť o vysvetlenie 

opisu a technických špecifikácií.  

V žiadosti o vysvetlenie je uvedené: 

Na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Zberný dvor Vyšný Medzev má naša 

spoločnosť XX záujem poslať ponuku v časti 02 Drvič a v časti 04 Kontajnery, ale žiadame o vysvetlenie v 

požiadavkách na špecifikáciu tovarov. U Kontajnerov je požiadavka na hákový kontajner , zatvorený čo je v 

rozpore s ďalšími požiadavkami a to že má byť symetrický a stohovateľný. Tieto podmienky sa dajú splniť 

len pre typ vaňový kontajner reťazový nie hákový. Preto požadujeme vysvetlenie o aký kontajner ide 

ABROLL alebo Vaňové kontajnery. Upozorňujem že uzavretý sa nedá stohovať. 

Verejný obstarávateľ preveril opis a špecifikácie PZ v časti 04 Kontajnery a konštatuje, že technická 

špecifikácie uvedené v cit. časti 4 môže byť v rozpore a technické špecifikácie bude potrebné po overení 

situácie na trhu upraviť. 

Verejný obstarávateľ konštatuje, že lehota na predloženie vysvetlenia bola podľa čl. 13 písm. a) Výzvy 

na predloženie ponuky stanovená ako 2 PD pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky, za 

predpokladu ak žiadosť o vysvetlenie uchádzač doručí najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty 

na predloženie ponuky žiadosti o vysvetlenie. Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 15.11.2021 

a vysvetlenie bolo potrebné doručiť uchádzačom 2 PD pred jej uplynutím, t. j. do   10.11.2021 do 24:00 

hod.  

Verejný obstarávateľ  sa preto rozhodol toto verejné obstarávanie zrušiť a po úprave technických 

špecifikácií verejné obstarávanie zopakuje opäť postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„ZVO“), odoslaním Výzvy na predloženie ponuky minimálne tým uchádzačom, ktorým bola Výzva 

odoslaná v tomto zrušenom postupe verejného obstarávania a zároveň zverejnením tejto zákazky na 

webovej stránke verejného obstarávateľa na internetovej adrese: „http://www.vysnymedzev.sk“.    

 

Vo Vyšnom Medzeve, dňa 11.11.2021.  

 
Vypracoval: Ing. Dušan Mihok, poverená osoba. 
 
Schválil: Ing. Róbert Nálepka, starosta obce 
 

 
  


