
OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
 Formulár: Formulár č. 8  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO:  37936859
Jesenná 14, 080 05 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kočiško
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Email: obstaravanie@sucpsk.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.sucpsk.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): správa a údržba ciest II. a III. triedy

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Dvojnápravové nákladné vozíky na prepravu strojov

II.1.2.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmet zákazky spĺňal technické a kvalitatívne požiadavky umožňujúce
prevádzkovanie na cestných komunikáciách, pre ktoré Štátny dopravný úrad Slovenskej republiky udelil typové
schválenie podľa ustanovení zák.č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o premávke na pozemných
komunikáciách.

II.1.3.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34144750-0 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.    Administratívne informácie

IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
15VS/2013

IV.2.2.    Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu):  34-15VS2013
Evidenčné číslo oznámenia (rok):  2013
Číslo oznámenia vo VVO: 14901-WYT, číslo VVO 170/2013 z 31.08.2013

IV.2.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie

IV.2.4.    Dátum odoslania pôvodného oznámenia
28.08.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Oznámenie zahŕňa

Oprava
VI.3.    Informácie vyžadujúce úpravu

VI.3.1.
Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom

VI.3.2    Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
Neaplikuje sa.
Namiesto:
Neaplikuje sa.
Viď:
Neaplikuje sa.

VI.4.    Ďalšie doplňujúce informácie
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Postup pridelenia obstarávania bol pozastavený.
Postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za neúspešný. Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z.z.: § 46 ods.
1 písm. b) - verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. V prípade opätovného zadávania zákazky na pôvodný
predmet zákazky bude použitý postup priamym rokovacím konaním v zmysle § 101 zákona podľa § 58 písm. a) zákona.

VI.5.    Dátum odoslania tohto oznámenia
23.09.2013
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