OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
FOOD FARM, s.r.o.
IČO: 31442226
Duklianska 21 , 920 01 Hlohovec
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): ISA projekta, s. r. o.
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Bzdúšek
Mobil: +421 903124278
Telefón: +421 346285782
Fax: +421 346285782
Email: bzdusek@azet.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.foodfarm.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.foodfarm.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 2
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Poľnohospodárska prvovýroba

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Maštaľ pre 314 dojníc
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmet zákazky pozostáva z výstavby ustajnenia objektu pre 314 ks kráv, ktorý pozostáva z maštale pre 314 dojníc,
hnojovicové hospodárstvo a prečerpávaciu nádrž, komunikácie, kanalizácie, prípojky, preháňaciu chodbu. Bližšie
informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45213242-1

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
FOODFARM/01/2013
Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu): FOODFARM/01/2013
Evidenčné číslo oznámenia (rok): 2013
Číslo oznámenia vo VVO: 13787-WYP, číslo VVO 152/2013 z 06.08.2013
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
02.08.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

VI.3.2

Oznámenie zahŕňa
Oprava
Informácie vyžadujúce úpravu
VI.3.1.
Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Namiesto:
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk "Ostatné" dňa 23.08.2013 o 10.00 hod.
uvedené v tomto oznámení bude neverejné. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo
vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
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vylúčené. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritéria" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli
vylúčené a toto otváranie bude za účasti uchádzačov, ktorým osoba podľa § 7 odošle oznámenie o mieste a čase
otvárania týchto častí ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická
osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie.
Viď:
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk "Ostatné" dňa 30.08.2013 o 11.00 hod.
uvedené v tomto oznámení bude neverejné. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo
vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritéria" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli
vylúčené a toto otváranie bude za účasti uchádzačov, ktorým osoba podľa § 7 odošle oznámenie o mieste a čase
otvárania týchto častí ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická
osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie.

VI.3.3.

VI.3.3.

VI.3.3.

VI.5.

Časť: 1
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Namiesto: 23.08.2013 09:00
Viď: 30.08.2013 09:00
Časť: 2
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto: 23.08.2013 09:00
Viď: 30.08.2013 09:00
Časť: 3
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Namiesto: 23.08.2013 10:00
Viď: 30.08.2013 11:00
Dátum odoslania tohto oznámenia
20.08.2013
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