
SPRÁVA 
 

podľa § 21 ods. 2 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 verejného osvetlenia v obci Žitná-Radiša“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Obec Žitná-Radiša,    IČO:  00311383,   DIČ:  2021054365 
Štatutár:  Ing. Rudolf Botka – starosta Obce Žitná-Radiša,   
Sídlo:  Obec Žitná-Radiša, Žitná-Radiša 105, Žitná-Radiša   PSČ:  956 42 
Telefón: +421387694421             Fax: +421387694421              
Elektronická pošta - E-mail:  starosta@zitna-radisa.sk 
Internetová stránka:  www.zitna-radisa.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky:   

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Žitná-Radiša 

3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Žitná-Radiša. Zámerom 
verejného obstarávateľa je v rámci rekonštrukcie a modernizácie vybudovanie nového, moderného, 
technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia obce, ktoré bude v plnom rozsahu spĺnať 
požiadavky modernizácie technickej infraštruktúry a skvalitnenie úžitkových parametrov dotknutého 
územia.  

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:    118750,00 Eur bez DPH 
5. Dátum uverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo tohto oznámenia:         

Výzva bola uverejnená dňa 19.11.2013 vo vestníku č. 226/2013 pod číslom 18718-WYP 
6. Zoznam vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

SAMEL TRADE, s. r. o., SNP 77, 916 01  Stará Turá 
eN Net s. r. o., 131, 916 16  Hrachovište 

 REMI, s.r.o., Kráľovská 7, 909 01  Skalica  
Vybratí záujemcovia boli oslovení so Žiadosťou o zaslanie ponuky na základe odporúčaní. 

 
7. Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Nikto. 
8. Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov z dôvodu mimoriadne nízkej ceny: 

 Nikto. 
9. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie úspešnosti ponuky: 
 

Úspešný uchádzač:   MINERÁL MMV, a.s., Brnianska 2, 911 01  Trenčín 

Dôvod úspešnosti ponuky:  ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

Podiel zákazky zadávaný tretím osobám:  nie je známy 

10. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 
Bez použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu. 

11. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 
Bez zrušenia použitého postupu zadávania zákazky. 
 

V Žitnej-Radiši, dňa 13.03.2014   

 

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :                          
                                      

                         
...................................................................................... 
Ing. Rudolf Botka, v. r. – starosta Obce Žitná-Radiša 
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