OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY A OPRAVE
Formulár: Formulár č. 8 - OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY A OPRAVE podľa
Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Obec Kiarov
IČO: 00319376
Kiarov 25 , 991 06 Želovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): AUTORITA, s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Mgr. Nadežda Kováčová
Mobil: +421 915934159
Telefón: +421 915934159
Email: autorita@post.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.kiarov.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:
Všeobecné verejné služby

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

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Kompostové hospodárstvo a zberný dvor pre separovaný zber v obci Kiarov
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmet zákazky Kompostové hospodárstvo a zberný dvor pre separovaný zber v obci Kiarov sa člení na dva funkčné
celky kompostové hospodárstvo a zberný dvor separovaného odpadu.
Predmetom verejného obstarávania je drobná stavba Kompostového hospodárstva a zberného dvora.
SO-01 Kompostové hospodárstvo bude vybudované na kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov z úpravy
verejnej zelene, parkov, záhrad a cintorína, ktoré vzniknú v obci, v rámci rozširovania a intenzifikácie separovaného
zberu.
SO-02 Zberný dvor pre separovaný zber predmetom činnosti bude vybudovanie vhodného miesta na dočasné
uskladnenie jednotlivých komponentov separovaného zberu v obci na dočasné uloženie, spracovávanie a triedenie
separovateľných zložiek odpadov v rámci separovaného zberu zavedeného v obci.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.3.

IV.2.4.

Druh postupu
Druh postupu: Verejná súťaž
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
1/2013
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 4939-WYP, číslo VVO 64/2013 z 02.04.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
28.03.2013

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

VI.5.

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
Nebola poskytnutá finančná pomoc.
Dátum odoslania tohto oznámenia
30.07.2015
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