
SPRÁVA 

 

o zákazke v zmysle § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmien 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7, predmet zákazky a hodnota 

zákazky: 

Úradný názov:   Roľnícke družstvo Veľké Kapušany 

IČO:    36 182 877 

Poštová adresa:  Čepeľ 37 

PSČ:    079 01 

Mesto:   Veľké Kapušany 

Štát:    Slovenská republika 

 

Predmet zákazky: „Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany“ 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  273.457,05 EUR bez DPH. 

 

b) Použitý spôsob zadávania zákazky: 

Podlimitná zákazka 

 

c) Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo 

oznámenia: 

Predbežné oznámenie: 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: 155/2013 zo dňa 09.08.2013 pod značkou 

13932 - WYP. 

 

d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

 

Označenie 

uchádzača 

Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 

1. 
REMTEX, s.r.o., Hájska 621/15, 920 03 Hlohovec-Šulekovo 

IČO: 36277266 

 

Odôvodnenie výberu:  

1. Komisia preskúmala ponuku uchádzača a konštatuje, že uchádzač splnil podmienky 

účasti (zápisnica z posúdenia splnenia podmienok), 

2. Komisia ďalej preskúmala ponuku uchádzača po stránke obsahovej, a to, či ponuka 

obsahuje požadované dokumenty vyplývajúce zo súťažných podkladov časti A.1 

Pokyny pre záujemcov 

Komisia konštatovala, že uchádzač predložil požadované doklady. 

 

 

 



e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Žiadny uchádzači neboli vylúčení. 

 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk  

Neuplatňuje sa 

 

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel 

zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím 

osobám, ak je známy:  

 

REMTEX, s.r.o., Hájska 621/15, 920 03 Hlohovec-Šulekovo, IČO: 36277266 

 

Podľa súťažných podkladov časti A.2 „Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich 

uplatnenia“ uchádzač splnil podmienky verejného obstarávateľa podľa § 7 a podmienky účasti 

v zadaní podlimitnej zákazky, bol zaradený do hodnotenia a podľa stanoveného kritéria jeho 

ponuková cena bola najnižšia a tak bol zaradený na prvé miesto. 

 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

Neuplatňuje sa 

 

i) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 

Neuplatňuje sa 

 

j) Dátum uzatvorenia zmluvy: 

03.10.2013 

 

Hodnota zákazky:  273.200,- EUR bez DPH 

 

Vypracoval:        

.................................. 

                 Jozef Iván 

 

Vo Veľkých Kapušanoch, dňa 03.10.2013 

 


