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SPRÁVA O ZÁKAZKE 
v zmysle § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej „zákona“). 

 

Typ predmetu zákazky:   Dodanie tovarov 

Limit zákazky:    Nadlimitná zákazka 

Typ postupu:    Verejná súťaž 

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky: 

Verejný obstarávateľ:  LESY Slovenskej republiky, š.p. 

Adresa organizácie:   Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

IČO:     36038351 

Web organizácie (URL):  www.lesy.sk 

 

Kontaktná osoba:    Ing. Jana Vajová 

Telefón:   +421484344141 

Fax:    +421484344194 

E-mail:    jana.vajova@lesy.sk 

Názov predmetu zákazky: Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. 

Dodávka prípravkov a a materiálov na ochranu rastlín a priemyselných hnojív na miesto určenia v rámci SR podľa 

požiadaviek organizačných zložiek LESY Slovenskej republiky, š.p.. Predmet zákazky zahŕňa aj bezplatné poskytovanie 

vzoriek novovyvinutých prípravkov a odborné poradenstvo v oblasti ochrany rastlín. 

Hodnota zákazky:  4 903 000,00 EUR 

 

b) Dátum (-y) uverejnenia oznámenia (-í): 

 Oznámenie Dátum uverejnenia 

      vestník č. 170/2013 pod č. 14858-MST  31.08.2013 

 

 

c) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 
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Žiadosť o účasť / o súťažné podklady zaslali nasledujúci záujemcovia: 

 Záujemca Adresa 

1. LEGUSEM, s.r.o Partizánska  401, 916 24 Horná Streda 

2. AGROFERT HOLDING, a.s. Nobelova  34, 83605 Bratislava 

 

Časť zákazky: 1. Feromóny a repelenty 

Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači: 

 Záujemca Adresa 

1      AGROFERT HOLDING, a.s. Nobelova  34, 83605 Bratislava 

 

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

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku. 

e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku. 

 f) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok: 

Identifikácia úspešného uchádzača 

 Uchádzač Odôvodnenie prijatia ponuky 

1. AGROFERT HOLDING, a.s. 

Nobelova  34, 83605 

BratislavaSubjekt 

Verejné obstarávanie na túto časť bolo zrušené z dôvodu predloženia 

jedinej ponuky. 

 

g) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

Rokovacie konanie ani súťažný dialóg nebol použitý. 
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h) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

Zadávaná zákazka bola zrušená. Dôvodom zrušenia verejného obstarávania  bolo podľa § 46 ods. 2 zákona 

predloženie jedinej ponuky. 

Časť zákazky: 2. Hnojivá 

Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači: 

 Záujemca Adresa 

1      AGROFERT HOLDING, a.s. Nobelova  34, 83605 Bratislava 

2 LEGUSEM, s.r.o. Partizánska 401, 916 24 Horná Streda 

 

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

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku. 

e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku. 

 f) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok: 

Identifikácia úspešného uchádzača 

 Uchádzač Odôvodnenie prijatia ponuky 

1. AGROFERT HOLDING, a.s. 

Nobelova  34, 83605 

BratislavaSubjekt 

Ponuka bola ekonomicky najvýhodnejšia a v elektronickej aukcii 

získala najväčší počet bodov. 

 

g) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

Rokovacie konanie ani súťažný dialóg nebol použitý. 

 

h) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

Zadávaná zákazka nebola zrušená. 

Časť zákazky: 3. Ostatné 
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Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači: 

 Záujemca Adresa 

1      AGROFERT HOLDING, a.s. Nobelova  34, 83605 Bratislava 

2 LEGUSEM, s.r.o. Partizánska 401, 916 24 Horná Streda 

 

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

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku. 

e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku. 

 f) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok: 

Identifikácia úspešného uchádzača 

 Uchádzač Odôvodnenie prijatia ponuky 

1. AGROFERT HOLDING, a.s. 

Nobelova  34, 83605 

BratislavaSubjekt 

Ponuka bola ekonomicky najvýhodnejšia a v elektronickej aukcii 

získala najväčší počet bodov. 

 

g) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

Rokovacie konanie ani súťažný dialóg nebol použitý. 

h) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

Zadávaná zákazka nebola zrušená. 

  

 Ing. Ctibor Határ 
generálny riaditeľ 

 

Banská Bystrica dňa 18.12.2013 


