
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)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36038351
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Bornemisová
Mobil: +421 918444264
Telefón: +421 484344264
Fax: +421 484344191
Email: jarmila.bornemisova@lesy.sk
Internetová adresa (ak je uplatniteľná):  http://www.lesy.sk

I.2)    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)    OPIS 

II.1.1)    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

II.1.2)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je: zabezpečenie dodávok kancelárskych potrieb pre potreby oprganizačných zložiek verejného
obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb
verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom
podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v prílohe č.2 OPIS
PREDMETU ZÁKAZKY. 
Cena kancelárskych potrieb vyrobených z lesných produktov (ako je papier, drevo), zohľadňuje kvalitatívne a dodacie
podmienky materiálov, výrobkov, zodpovedajúcich spotrebiteľskému reťazcu lesných produktov požiadavky (TD SFCS
1004:2010). 
Dokument obsahuje požiadavky na spotrebiteľský reťazec, ktoré musí splniť organizácia, aby jej vyhlásenia alebo
značky, ktoré sa vzťahujú k pôvodu suroviny použitej vo výrobkoch určených na predaj alebo spracovanie, boli uznané
za hodnoverné a spoľahlivé. Hlavným cieľom spotrebiteľského reťazca PEFC je poskytnúť spotrebiteľom lesných
produktov presné a dokázateľné informácie o obsahu suroviny pochádzajúcej z PEFC certifikovaných a trvalo udržateľne
obhospodarovaných lesov a recyklovanej suroviny. 
Tento produkt predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2010 Chain of custody of forest
based products reguirements, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC. 
Ďalej STN a všeobecne záväzných predpisom. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov
špecifikovaných v opise predmetu zákazky, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie za predpokladu
rovnakých technických parametrov.

II.1.3)    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30192000-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30197630-1,  30199230-1,  30197000-6 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Druh postupu:  Otvorená

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1)    Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom

19976/2013/510
IV.2.2)    Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou

Pôvodné oznámenie odoslané cez:  OJS eSender
Prihlasovacie meno:  TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok:  2013
číslo dokumentu:  3019
2013-3019
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IV.2.3)    Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 171-295785
z:  04.09.2013

IV.2.4)    Dátum odoslania pôvodného oznámenia
03.09.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)    OZNÁMENIE ZAHŔŇA

Neukončené konanie
VI.2)    INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ

Postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za neúspešný.
VI.4)    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:  Na základe oznámenia riaditeľa služobného úradu MPRV SR zo dňa 6.9.2013, bude
obstarávanie predmetu zákazky realizované spoločne za rezort MPRV SR.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z:  10.09.2013
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