SPRÁVA
podľa § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. v o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác
„Rekonštrukcia kravína K 96 na produkčný kravín - Bottovo“
1.

Identifikácia osoby podľa § 7:
Názov: Roľnícka spoločnosť, a.s.
IČO: 31580700 , DIČ: 2020463269
Štatutár: Ing. Miroslav Juríček – predseda
Sídlo: Roľnícka spoločnosť, a.s., 154, 980 41 Bottovo
Telefón: +421 4756 66 237 Fax: +421 4756 66 322
Mobil: Elektronická pošta - E-mail: kontakt@rsbottovo.sk
Internetová stránka: http://www.rsbottovo.sk

2.

Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kravína K 96 na produkčný kravín - Bottovo

3.

Opis predmetu zákazky:

4.

Predmet zákazky pozostáva zo stavebných prác na objekte ŽV, ktorý bude po zrealizovaní
všetkých navrhovaných prác slúžiť pre ustajnenie 52 ks produkčných kráv vo voľných ležiskových
boxoch s podostieľkou zo separátu a pre ustajnenie 5 ks ostatného HD v jednom skupinovom
podstieľanom koterci. Celková ustajňovacia kapacita bude 57 ks HD.

5.
6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 292977,39 Eur bez DPH
Dátum uverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo tohto oznámenia:
Výzva bola uverejnená dňa 09.08.2013 vo vestníku č. 155/2013 pod číslom 13927-WYP.
Zoznam vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
GEMERSTAV s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota
EXEN s.r.o., Janka Jesenského 275/1, 980 02 Jesenské
Aneta Husaníková, Mocsáryho 10, 986 01 Fiľakovo
Vybratí záujemcovia boli oslovení so Žiadosťou o zaslanie ponuky na základe odporúčaní.

7.

Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Nikto.
9. Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov z dôvodu mimoriadne nízkej ceny:
Nikto.
10. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie úspešnosti ponuky:
8.

Úspešný uchádzač: GEMERSTAV s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota
Dôvod úspešnosti ponuky: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podiel zákazky zadávaný tretím osobám: nie je známy
11. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
Bez použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu.
12. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Bez zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.
V Bottove, dňa 02.10.2013
Osoba zodpovedná za osobu podľa § 7 :

..............................................................................................
Ing. Miroslav Juríček – predseda

