
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:  ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. 

IČO:    36 446 084 

Poštová adresa:  Kyjov 248 

PSČ:    065 48  

Mesto:   Kyjov  

Štát:    Slovenská republika 

 

Predmet zákazky:  „Rybinová dojáreň“ 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  86.500,- 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: 13143 - WYT, vestník č. 140/2013 zo dňa 

19.07.2013. 

 

d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

 

Označenie 

uchádzača 

Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 

1. Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 949 01 Nitra, IČO: 36 546 534 

 

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: 

 

Označenie 

uchádzača 

Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 

2.  FRAD, spol. s r.o., 091 01 Breznica 4, IČO:  36 463 795 

3. AGROSTAR spol. s r.o., 913 04 Chocholná - Velčice 268, IČO: 30775027 

 

Uchádzač č. 2 : FRAD, spol. s r.o., 091 01 Breznica 4, IČO:  36463795 bol vylúčený pre 

nesplnenie podmienok účasti podľa § 33, ods. 7, písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon o verejnom obstarávaní). 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval predloženie dokumentov preukazujúcich 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods.1. Doklady preukazujúce 

splnenie podmienky účasti neboli predložené, neboli predložené ani čestné vyhlásenia. 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou. 

Doklady preukazujúce splnenie podmienky neboli predložené, finančné prostriedky neboli 

v lehote na predkladanie ponúk na účte obstarávateľa. 

 

Uchádzač č. 3: AGROSTAR spol. s r.o., 913 04 Chocholná - Velčice 268, IČO: 30 775 027 

bol vylúčený podľa § 42, ods. 7, písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu nesúladu predloženej ponuky s technickými 

špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky 

určenými verejným obstarávateľom § 7. 

 

1) Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval: 

Elektronické jednotky musia byť zaliate v plaste a odolné voči umývaniu s vysokotlakovým 

zariadením. Majú byť vybavené len dotykovými tlačítkami. 

Dôvod požadovania: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 mal zlé skúsenosti v minulosti s poruchovosťou 

elektronických jednotiek. Rozhodol sa vybrať si elektronické jednotky, ktoré budú odolné 

voči striekajúcej vode. Rovnako v minulosti mal elektronické jednotky s membránovými 

klávesnicami. Po záručnom období mal verejný obstarávateľ podľa § 7 zvýšené prevádzkové 

náklady, alebo jednotky časom nefungovali. Verejný obstarávateľ svojim rozhodnutím chce 

eliminovať vplyv obsluhujúceho personálu na ovplyvnenie nefunkčnosti elektronických 

jednotiek. 

Ponuka uchádzača: 

Tieto jednotky sú namontované priamo na mliekovodnom potrubí. Z tohto dôvodu nie je 

potrebné dodať nerezový panel (jednotky nebudú dodané). Výrobca elektronických jednotiek 

nedovoľuje umývať ich vysokotlakovým zariadením. Jednotky typu IDC3 sú vybavené len 

dotykovými tlačítkami. 

Podľa zistenia komisie ponúkaný systém má membránové tlačítko. 

 

2) Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval: 

12 ks dojacích jednotiek s vysokovýkonnými zberačmi s tangenciálnym vstupom mlieka… 

Dôvod požadovania: 

Tangenciálny vstup vytvára vyššiu stabilitu podtlaku v kolektore, mlieko je odvádzané rýchlo 

a bez špliechania. Maximálne eliminuje vznik spätného oplachu ceckov. Kolektor je pevný, 

v prevádzke sa neláme.  

 



Ponuka uchádzača: 

12 ks novovyvinutých vysokovýkonných dojacích súprav typu UNIFLOW 3, 

Podľa zistenia komisie ponúkaný systém nie je tangenciálny vstup – spätný oplach, výkon...) 

 

3) Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval: 

Nerezové sťahovacie valce 

Dôvod požadovania: 

Vyššia životnosť oproti plastu, dizajn. 

Ponuka uchádzača: 

Sťahovacie plastové valce 

 

4) Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval: 

1 ks nerezový mliečny filter  63 mm 

Dôvod požadovania: 

Lepšia filtrácia mlieka, menší prechodový odpor. 

Ponuka uchádzača: 

1 ks nerezový filter 

 

5) Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval: 

Systém zabezpečujúci automatický pokles a zdvih dojacej jednotky... 

Dôvod požadovania: 

Skvalitnenie práce dojičov, vytvorenie priestoru pre stimuláciu a čistenie vemena. 

Ponuka uchádzača: 

neuvádza 

 

6) Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval: 

Dezinfekčný automat programovateľný, určený pre vysoké koncentrácie dezinfekčných 

prostriedkov, napojený na PC. 

Dôvod požadovania: 

Dôvody napojenia na PC sú: Programovanie jednoduchším spôsobom so vzdialeného miesta, 

kontrola údajov aj z kancelárie zootechnika. 

Ponuka uchádzača: 

Dezinfekčný automat typu UNIWASH 3. Je programovateľný ... 

Napojenie na PC neuvádza. 

 

7) Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval: 

2 ks pneumatických nerezových ventilov pre vytvorenie cirkulácie, alebo odvodu 

dezinfekčného roztoku. 

Dôvod požadovania: 

Akékoľvek pneumatické ovládacie ventily pracujú oveľa spoľahlivejšie vo vlhkej prevádzke 

ako elektronické ventily. Zároveň sme požadovali vysokú životnosť týchto komponentov. 

Ponuka uchádzača: 

Neuvádza 

 

8) Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval: 

12 ks mliekomerov… 

Dôvod požadovania: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 požadoval mliekomery s najpresnejším meraním nádoja na 

trhu (čo pre ICAR predstavuje do 1%). 



Ponuka uchádzača: 

12 ks meračov množstva mlieka… 

Podľa zistenia komisie je ponúkaný systém nepresnejší ako mliekomer,  2 %) 

 

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:  

 

Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 949 01 Nitra, IČO: 36 546 534 

 

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. Na základe výsledkov z 

elektronickej aukcie zo dňa 23.09.2013 bola podľa stanoveného kritéria jeho ponuková cena 

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: 

14.10.2013 

 

Hodnota zákazky:  85.694,-EUR bez DPH 

 

Vypracoval:        

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

           Ing. Milan Semančík 

 

V Kyjove, dňa 14.10.2013 


