OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ TRANSPARENTNOSTI EX ANTE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Správa mestskej zelene v Košiciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17078202
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Luxová
Telefón: +421 557263409
Email: luxova@smsz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.smsmz.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
príspevková organizácia
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)
II.1.6)

II.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Kosenie v meste Košice-PRK
Hlavný kód CPV
77300000-3
Druh zákazky
Služby
Stručný opis
Kosenie trávnatých plôch v meste Košice s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
586 199,16 EUR bez DPH
OPIS

Časť: 1
Názov
Lokalita č. 103 - MČ Sever
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.Zeleň je jedinou a nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia, ktorá slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Má zároveň funkciu výtvarnú, zdravotnú,
krajinotvornú a estetickú a je významným prvkom v mestách a obciach. Pod pojmom údržba zelene sa rozumie aj jej
pravidelné kosenie. Verejný obstarávateľ pre plnenie svojich úloh vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny je povinný
udržiavať zeleň v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné požiadavky na ňu
kladené z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí. Následkom neudržiavanej zelene môže dôjsť k premnoženiu
hmyzu, ktorý šíri infekčné choroby (kliešte, komáre), čo prostredie mesta vylučuje. Máme skúsenosti z predchádzajúcich
období, že by sa zvýšil počet sťažností na častejšie prejavy alergií u obyvateľov mesta Košice.
II.2.5) Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.1)

II.2.1)

II.2.2)

Časť: 2
Názov
Lokalita č. 105 - MČ Sever
Časť č.: 3
Dodatočné kódy CPV
77300000-3
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II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.Zeleň je jedinou a nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia, ktorá slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Má zároveň funkciu výtvarnú, zdravotnú,
krajinotvornú a estetickú a je významným prvkom v mestách a obciach. Pod pojmom údržba zelene sa rozumie aj jej
pravidelné kosenie. Verejný obstarávateľ pre plnenie svojich úloh vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny je povinný
udržiavať zeleň v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné požiadavky na ňu
kladené z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí. Následkom neudržiavanej zelene môže dôjsť k premnoženiu
hmyzu, ktorý šíri infekčné choroby (kliešte, komáre), čo prostredie mesta vylučuje. Máme skúsenosti z predchádzajúcich
období, že by sa zvýšil počet sťažností na častejšie prejavy alergií u obyvateľov mesta Košice.
II.2.5) Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
Názov
Lokalita č. 401 - MČ Dargovských hrdinov, Lokalita č. 402 - MČ Dargovských hrdinov
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.Zeleň je jedinou a nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia, ktorá slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Má zároveň funkciu výtvarnú, zdravotnú,
krajinotvornú a estetickú a je významným prvkom v mestách a obciach. Pod pojmom údržba zelene sa rozumie aj jej
pravidelné kosenie. Verejný obstarávateľ pre plnenie svojich úloh vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny je povinný
udržiavať zeleň v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné požiadavky na ňu
kladené z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí. Následkom neudržiavanej zelene môže dôjsť k premnoženiu
hmyzu, ktorý šíri infekčné choroby (kliešte, komáre), čo prostredie mesta vylučuje. Máme skúsenosti z predchádzajúcich
období, že by sa zvýšil počet sťažností na častejšie prejavy alergií u obyvateľov mesta Košice.
II.2.5) Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.1)

Časť: 4
Názov
Lokalita č. 403 - MČ Dargovských hrdinov, Lokalita č. 404 - MČ Dargovských hrdinov
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.Zeleň je jedinou a nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia, ktorá slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Má zároveň funkciu výtvarnú, zdravotnú,
krajinotvornú a estetickú a je významným prvkom v mestách a obciach. Pod pojmom údržba zelene sa rozumie aj jej
pravidelné kosenie. Verejný obstarávateľ pre plnenie svojich úloh vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny je povinný
udržiavať zeleň v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné požiadavky na ňu
kladené z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí. Následkom neudržiavanej zelene môže dôjsť k premnoženiu
hmyzu, ktorý šíri infekčné choroby (kliešte, komáre), čo prostredie mesta vylučuje. Máme skúsenosti z predchádzajúcich
období, že by sa zvýšil počet sťažností na častejšie prejavy alergií u obyvateľov mesta Košice.
II.2.5) Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.1)

Časť: 5
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II.2.1)

Názov
Lokalita č. 405 - MČ Dargovských hrdinov, Lokalita č. 406 - MČ Dargovských hrdinov
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.Zeleň je jedinou a nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia, ktorá slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Má zároveň funkciu výtvarnú, zdravotnú,
krajinotvornú a estetickú a je významným prvkom v mestách a obciach. Pod pojmom údržba zelene sa rozumie aj jej
pravidelné kosenie. Verejný obstarávateľ pre plnenie svojich úloh vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny je povinný
udržiavať zeleň v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné požiadavky na ňu
kladené z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí. Následkom neudržiavanej zelene môže dôjsť k premnoženiu
hmyzu, ktorý šíri infekčné choroby (kliešte, komáre), čo prostredie mesta vylučuje. Máme skúsenosti z predchádzajúcich
období, že by sa zvýšil počet sťažností na častejšie prejavy alergií u obyvateľov mesta Košice.
II.2.5) Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
Názov
Lokalirta č. 601 - MČ Juh, Lokalita č. 602 - MČ Juh
Časť č.: 16
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.Zeleň je jedinou a nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia, ktorá slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Má zároveň funkciu výtvarnú, zdravotnú,
krajinotvornú a estetickú a je významným prvkom v mestách a obciach. Pod pojmom údržba zelene sa rozumie aj jej
pravidelné kosenie. Verejný obstarávateľ pre plnenie svojich úloh vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny je povinný
udržiavať zeleň v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné požiadavky na ňu
kladené z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí. Následkom neudržiavanej zelene môže dôjsť k premnoženiu
hmyzu, ktorý šíri infekčné choroby (kliešte, komáre), čo prostredie mesta vylučuje. Máme skúsenosti z predchádzajúcich
období, že by sa zvýšil počet sťažností na častejšie prejavy alergií u obyvateľov mesta Košice.
II.2.5) Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.1)

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

Časť: 7
Názov
Lokalita č. 603 - MČ Juh, Lokalita č. 604 - MČ Juh
Časť č.: 17
Dodatočné kódy CPV
77300000-3
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Opis obstarávania
Kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.Zeleň je jedinou a nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia, ktorá slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Má zároveň funkciu výtvarnú, zdravotnú,
krajinotvornú a estetickú a je významným prvkom v mestách a obciach. Pod pojmom údržba zelene sa rozumie aj jej
pravidelné kosenie. Verejný obstarávateľ pre plnenie svojich úloh vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny je povinný
udržiavať zeleň v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné požiadavky na ňu
kladené z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí. Následkom neudržiavanej zelene môže dôjsť k premnoženiu
hmyzu, ktorý šíri infekčné choroby (kliešte, komáre), čo prostredie mesta vylučuje. Máme skúsenosti z predchádzajúcich
období, že by sa zvýšil počet sťažností na častejšie prejavy alergií u obyvateľov mesta Košice.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk
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Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
Názov
Lokalita č. 701 - MČ Sídlisko Ťahanovce
Časť č.: 19
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.Zeleň je jedinou a nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia, ktorá slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Má zároveň funkciu výtvarnú, zdravotnú,
krajinotvornú a estetickú a je významným prvkom v mestách a obciach. Pod pojmom údržba zelene sa rozumie aj jej
pravidelné kosenie. Verejný obstarávateľ pre plnenie svojich úloh vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny je povinný
udržiavať zeleň v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné požiadavky na ňu
kladené z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí. Následkom neudržiavanej zelene môže dôjsť k premnoženiu
hmyzu, ktorý šíri infekčné choroby (kliešte, komáre), čo prostredie mesta vylučuje. Máme skúsenosti z predchádzajúcich
období, že by sa zvýšil počet sťažností na častejšie prejavy alergií u obyvateľov mesta Košice.
II.2.5) Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.1)

Časť: 9
Názov
Lokalita č. 702 - MČ Sídlisko Ťahanovce, Lokalita č. 704 - MČ Sídlisko Ťahanovce
Časť č.: 20
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.Zeleň je jedinou a nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia, ktorá slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Má zároveň funkciu výtvarnú, zdravotnú,
krajinotvornú a estetickú a je významným prvkom v mestách a obciach. Pod pojmom údržba zelene sa rozumie aj jej
pravidelné kosenie. Verejný obstarávateľ pre plnenie svojich úloh vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny je povinný
udržiavať zeleň v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné požiadavky na ňu
kladené z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí. Následkom neudržiavanej zelene môže dôjsť k premnoženiu
hmyzu, ktorý šíri infekčné choroby (kliešte, komáre), čo prostredie mesta vylučuje. Máme skúsenosti z predchádzajúcich
období, že by sa zvýšil počet sťažností na častejšie prejavy alergií u obyvateľov mesta Košice.
II.2.5) Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.1)

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.3)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)

OPIS
Druh postupu
Rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia (v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ)
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 041-081164

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Časť: 1
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V.2)
V.2.1)
V.2.3)

V.2)
V.2.1)
V.2.3)

V.2)
V.2.1)
V.2.3)

V.2)
V.2.1)
V.2.3)

V.2)

Časť č.: 1
Názov: Lokalita č. 103 - MČ Sever
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum rozhodnutia o pridelení zákazky/koncesie
24.04.2019
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Vojtech Oláh - STAV-KOV
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45002126
Hlavná 494/36 , 076 31 Streda nad Bodrogom
Kód NUTS: SK
Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom bude MSP: Áno
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie 42 413,88 EUR bez DPH
Časť: 2
Časť č.: 3
Názov: Lokalita č. 105 - MČ Sever
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum rozhodnutia o pridelení zákazky/koncesie
24.04.2019
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Vojtech Oláh - STAV-KOV
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45002126
Hlavná 494/36 , 076 31 Streda nad Bodrogom
Kód NUTS: SK
Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom bude MSP: Áno
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie 38 927,16 EUR bez DPH
Časť: 3
Časť č.: 9
Názov: Lokalita č. 401 - MČ Dargovských hrdinov, Lokalita č. 402 - MČ Dargovských hrdinov
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum rozhodnutia o pridelení zákazky/koncesie
24.04.2019
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
ProGarden s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50237918
Železničná 366/2 , 044 31 Kostoľany nad Hornádom
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: progardensro@gmail.com
Dodávateľom/koncesionárom bude MSP: Áno
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie 97 937,52 EUR bez DPH
Časť: 4
Časť č.: 10
Názov: Lokalita č. 403 - MČ Dargovských hrdinov, Lokalita č. 404 - MČ Dargovských hrdinov
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum rozhodnutia o pridelení zákazky/koncesie
24.04.2019
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Vojtech Oláh - STAV-KOV
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45002126
Hlavná 494/36 , 076 31 Streda nad Bodrogom
Kód NUTS: SK
Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom bude MSP: Áno
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie 91 089,12 EUR bez DPH
Časť: 5
Časť č.: 11
Názov: Lokalita č. 405 - MČ Dargovských hrdinov, Lokalita č. 406 - MČ Dargovských hrdinov
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
5/7

V.2.1)
V.2.3)

V.2)
V.2.1)
V.2.3)

V.2)
V.2.1)
V.2.3)

V.2)
V.2.1)
V.2.3)

V.2)

Dátum rozhodnutia o pridelení zákazky/koncesie
24.04.2019
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
ProGarden s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50237918
Železničná 366/2 , 044 31 Kostoľany nad Hornádom
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: progardensro@gmail.com
Dodávateľom/koncesionárom bude MSP: Áno
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie 62 484,24 EUR bez DPH
Časť: 6
Časť č.: 16
Názov: Lokalita č. 601 - MČ Juh, Lokalita č. 602 - MČ Juh
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum rozhodnutia o pridelení zákazky/koncesie
24.04.2019
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Hrakos s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46615741
24 , 053 04 Buglovce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: hrakos@iol.sk
Dodávateľom/koncesionárom bude MSP: Áno
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie 68 533,92 EUR bez DPH
Časť: 7
Časť č.: 17
Názov: Lokalita č. 603 - MČ Juh, Lokalita č. 604 - MČ Juh
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum rozhodnutia o pridelení zákazky/koncesie
24.04.2019
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Hrakos s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46615741
24 , 053 04 Buglovce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: hrakos@iol.sk
Dodávateľom/koncesionárom bude MSP: Áno
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie 61 239,72 EUR bez DPH
Časť: 8
Časť č.: 19
Názov: Lokalita č. 701 - MČ Sídlisko Ťahanovce
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum rozhodnutia o pridelení zákazky/koncesie
24.04.2019
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Hrakos s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46615741
24 , 053 04 Buglovce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: hrakos@iol.sk
Dodávateľom/koncesionárom bude MSP: Áno
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie 68 298,36 EUR bez DPH
Časť: 9
Časť č.: 20
Názov: Lokalita č. 702 - MČ Sídlisko Ťahanovce, Lokalita č. 704 - MČ Sídlisko Ťahanovce
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
6/7

V.2.1)
V.2.3)

Dátum rozhodnutia o pridelení zákazky/koncesie
24.04.2019
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Hrakos s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46615741
24 , 053 04 Buglovce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: hrakos@iol.sk
Dodávateľom/koncesionárom bude MSP: Áno
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie 55 275,24 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

VI.5)

POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.05.2019

PRÍLOHA D1 - VŠEOBECNÉ OBSTARÁVANIE
D1.1

D1.3

Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v súlade s
článkom 32 smernice 2014/24/EÚ
Nebola predložená žiadna ponuka ani žiadna vhodná ponuka/žiadosť o účasť ako odpoveď na: otvorenú verejnú súťaž
Vysvetlenie
Priame rokovacie konanie podľa § 81 písm. a) v predchádzajúcej verejnej súťaži žiadny hospodársky subjekt nepredložil
ponuku v zmysle § 26 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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