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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)
Obec Ľubochňa
IČO: 00315575
Ľubochňa 143, 034 91 Ľubochňa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa
Kontaktná osoba: Ing. Peter Dávidík
Telefón: +421 908929730
Fax: +421 444391409
Email: starosta@lubochna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lubochna.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Samospráva

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

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Ľubochňa
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom obstarávania sú stavebné práce v rámci rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci Ľubochňa
s cieľom:
-zníženia energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy
-zníženia emisných plynov CO2
-skvalitnenia osvetľovacej sústavy
-uvedenia osvetľovacej sústavy do súladu s STN-EN 13201
-zníženia poruchovosti osvetľovacej sústavy
-zvýšenia pasívnej bezpečnosti občanov a atraktívnosti obce
- zvýšenia ochrany majetku
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45316100-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 31532000-4, 34928530-2

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

IV.2.4.

Administratívne informácie
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 18215-WYP, číslo VVO 157/2014 z 13.08.2014
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
11.08.2014

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.:
§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
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VI.5.

§ 46 ods. 2 - v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré
nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Zistilo sa porušenie zákona
č. 25/2006 Z.z. , ktoré by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Údaje uvedené v súťažných
podkladoch boli rozdielne s údajmi uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky).
Dátum odoslania tohto oznámenia
23.01.2015
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