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Oznámenie o zrušení verejného obstarávania 
 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Boťany 

Sídlo: Kvetná 243/1, 076 43 Boťany 

Štatutárny zástupca: Dionýz Szabó - starosta 

IČO: 00331350 

DIČ: 2020730382 

IČ DPH: - - - 

Tel.: 0908/ 978 995; 056/ 635 01 16 

Fax: - - - 

E-mail: obecbotany@gmail.com 

Internetová stránka: www.obecbotany.sk 

 
Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je obstaranie vnútorného vybavenia pre novobudovanú materskú školu v obci 
Boťany. Súčasťou obstarania je okrem nákupu aj doprava na miesto dodania, inštalácia (zmontovanie 
či zloženie), odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie. 
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť 
ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto 
podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných 

ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka 
ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre 
ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky 
posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k 
tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov. 

 
Použitý postup zadávania zákazky:  
Zákazka podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
 
Druh zákazky:  
Dodanie tovaru 

 
Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií - Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný slovník: 39161000-8 (Nábytok pre materské školy), 45421153-1 (Montáž vstavaného nábytku), 
37500000-3 (Hry a hračky; lunaparky) 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
Suma je: 19.223,17 EUR bez DPH (23 067,80 EUR s DPH) 
 
Dôvod zrušenia verejného obstarávania:  
V zmysle § 57, ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ruší verejné 
obstarávanie na predmet zákazky: Nákup vnútorného vybavenia do MŠ v Boťanoch. Dôvodom zrušenia 
predmetného verejného obstarávania je zmena okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie 
vyhlásené. 
 
V Banskej Bystrici, 15.12.2020 
 

Podpis: ................................................................... 
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík, v.r. 


