OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Ing. Andrej Vidra
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
Fax: +421 417232912
Email: roman.osika@zilina.sk
Internetová adresa (ak je uplatniteľná): http://www.zilina.sk
TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

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

II.1.3)

OPIS
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Údržba verejnej mestskej zelene mesta Žilina
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Presné vymedzenie predmetu zákazky v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je údržba verejnej mestskej zelene,
ktorá zahŕňa služby :
- kosenie parkových trávnikov s pohrabaním a odvozom pokosenej hmoty
- jesenné hrabanie lístia s odvozom pohrabaného lístia
- jarné vyhrabávanie trávnikov
- údržba kvetinových záhonov (plošné úpravy)
- ruč. dozber hrubých nečistôt zo zelene, konárov zo samoorezov a vianočných stromčekov
- orezávanie stromov a krov
- rez živých plotov
- úprava uličných stromoradí
- sezónna výsadba letničiek a cibuľovín
- výsadba stromov
- výsadba krov
- výsadba, montáž a demontáž závesných kvetináčov
- polievanie výsadieb (podľa potreby)
- výrub drevín
ostatné práce spojené so zakladaním a údržbou zelene podľa potreby:
- založenie trávnika výsevom
- terénne úpravy
- frézovanie pňov po výruboch
- oprava kolovania
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 77310000-6

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Druh postupu: Otvorená
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom
43050/2013
Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez: OJS eSender
Prihlasovacie meno: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2013
číslo dokumentu: 3065
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IV.2.3)

IV.2.4)

2013-3065
Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 174-300789
z: 07.09.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
05.09.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.4)

VI.5)

OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Neukončené konanie
INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ
Nebola pridelená zmluva.
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
Žiadna zmluva nebola uzatvorená.
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné
obstarávanie
Ďalšie doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ Mesto Žilina zrušilo proces verejného obstarávania z dôvodu z
dôvodu zachovania princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a v
zmysle § 46 ods. 2. Mesto Žilina nebude z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov financovať roky
2014,2015,2016,2017 v predpokladanej hodnote zákazky a to 4 320 000,0000 EUR bez DPH. Z uvedeného dôvodu sa
zmení predmet obstarania a to jednotlivé výkony služby a ročná frekvencia oproti predmetnej verejnej súťaži.
Predpoklad opätovného vyhlásenia VO je metóda nadlimitná verejná súťaž.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z: 05.11.2013
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