
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Bzince pod Javorinou

Názov zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

Interné číslo zákazky: 4 / 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 19.4.2021 11:29

Dátum ukončenia zákazky: 26.4.2021 7:02

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Bzince pod Javorinou

IČO 00311456

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou, SK

Kontaktná osoba Ing. Dušan Málik, +421907 776 580, starosta@obecbzince.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 10000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: v priebehu rok 2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.4.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKwxb4ndkmuZ9B4tRdgCq9E
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné

Podoblasť Iné

Všeobecný opis zákazky

1. Verejný obstarávateľ 
Obec Bzince pod Javorinou 
Sídlo: IČO: 00311456 
Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou, SK 
Kontaktná osoba: Ing.Dušan Málik starosta@obecbzince.sk, +421907 776 580 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 
Vypracovanie účelových energetických auditov pre projekt s názvom - "Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod
Javorinou" 

4. Druh zákazky - Zákazka na poskytnutie služieb. 

5. Hlavné miesto poskytnutia služieb: 
katastrálne územie obce Bzince pod Javorinou 

6 . Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy): 
Zmluva o dielo - Predloží úspešny uchádzač po ukončení Verejného obstarávania - na základe výzvy Obce. 

7. Stručný opis zákazky: 

Vypracovanie účelových energetických auditov pre projekt s názvom - "Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod
Javorinou" 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu - Kvalita životného prostredia  - Prioritná os 4 -  "Energeticky
efektívne nízkouhlikové hospodárstvo vo všetkých sektoroch" 

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKwxb4ndkmuZ9B4tRdgCq9E


Špecifický cieľ - 4.4.1 - Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy
území.  
Kód výzvy: OPKZP - PO4 -SC441 - 2019 - 53 

Údaje: Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx 

8. Spoločný slovník obstarávania: 
CPV kód: 79421200-3 Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce 

9. Trvanie zákazky: 
Realizácia do : v priebehu roka 2021 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 10 000. 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
- z dotačných zdrojov v rámci programu OPII, 
- zo štátneho rozpočtu, 
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60
dní od doručenia faktúry Objednávateľovi (faktúra bude vystavená po prebratí diela). Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje
preddavky. 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce a Výzvy pre operačný program kvalita životného prostredia
sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra OPKZP-OPKZP - PO4 -SC441 - 2019 - 53 , formou
bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

Uvedená cena za poskytnutie služby musí zahŕňať všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 23.4.2021 do 12:00 

14. Lehota na vyhodnotene ponúk  - najneskôr do  26.4.2021 do 12:00 - oznámenie príde uchádzačom formou emailu 

15. Miesto na predloženie ponúk: 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

16. Pokyny na vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 

Obsah ponuky: 

1. Príloha č. 2  - Cenová ponuka.xlsx - vyplnnené a potvrdené štatutárnym zástupcom - scan do prílohy ponuky. 
2. Kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 
3. Príloha č.3.  - Vzor ČV ku účasti vo VO.docx  Doklad, že subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor je
dostupný v prílohe).  - vyplnnené a potvrdené štatutárnym zástupcom - scan do prílohy ponuky 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady 2.  verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 

17. Vyhodnotenie ponúk 
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 14, 15 a 16 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe
Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 14, 15 a 16 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste
bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu. 

  - Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. - Verejný obstarávateľ
prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude emailom vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk. 

18. Zákazka sa týka projektu - operačný program kvalita životného prostredia sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická
agentúra  OPKZP - PO4 -SC441 - 2019 - 53 

19.Dôvernosť a ochrana osobných údajov 

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému



obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

20. Doplňujúce informácie 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o
zrušení postupu obstarávania spolu s odôvodnením. 
- Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, alebo
akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
- Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých
subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase
uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa
predchádzajúcej vety musí byť naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. 
- Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú
na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú: 
a) Poskytovateľ, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES. 

21. Konflikt záujmov: 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

22. Lehota viazanosti cenových ponúk: 
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2021. 

23. Možnosť delenia predmetu zákazky Nie. 

24. Variantné riešenie Neumožňuje sa. 

25. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk - 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx  
Príloha č. 2 Cenová ponuka.xlsx  
Príloha č.3 - Vzor ČV ku účasti vo VO.docx

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Základná škola Bzince pod Javorinou 1,0 CELOK

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

2
Materská škola + jedáleň Bzince pod Javorinou 1,0 CELOK

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

3
Zdravotné stredisko + 12 b.j.(plánované) 1,0 CELOK

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

4
Obecný úrad Bzince pod Javorinou 1,0 CELOK

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.



Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx Iné 10,2 kB

Príloha č. 2 Cenová ponuka.xlsx Iné 76,7 kB

Vzor ČV ku účasti vo VO.docx Iné 18,7 kB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka STRABAG Property and Facility Services s. r. o.

Názov uchádzača: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.

IČO: 36361127

Sídlo: Dunajská 32, 81785 Bratislava, SK

Kontakt: Ing. Eugen Maczko (+421903243528 - eugen.maczko@strabag-pfs.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: eugen.maczko@strabag-pfs.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 20.4.2021 11:05

Výsledná cena: 14952,00 € s DPH   (Cena ponuky: 14952,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

Zadávateľ: Obec Bzince pod Javorinou (Bzince pod Javorinou) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

(nevyplnený)

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Základná škola Bzince pod Javorinou CELOK 1,0 5280,00  5280,00  5280,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

2
Materská škola + jedáleň Bzince pod Javorinou CELOK 1,0 2784,00  2784,00  2784,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

3
Zdravotné stredisko + 12 b.j.(plánované) CELOK 1,0 4344,00  4344,00  4344,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

4
Obecný úrad Bzince pod Javorinou CELOK 1,0 2544,00  2544,00  2544,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

Cena spolu:   14952,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

ČV ku účasti vo VO.pdf Iné 20.4.2021 11:03 156,2 kB

Príloha č. 2 Cenová ponuka Bzince pod Javorinou_Maczko.pdf Iné 20.4.2021 11:04 237,5 kB



Ponuka Loira s.r.o.

Názov uchádzača: Loira s.r.o.

IČO: 46344519

Sídlo: P.O.Hviezdoslava 2159/2, 95501 Topoľčany, SK

Kontakt: Ing. Peter Píšťanský (+421948517314 - peter.pistansky@loira.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: peter.pistansky@loira.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 22.4.2021 8:10

Výsledná cena: 14844,00 € s DPH   (Cena ponuky: 14844,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

Zadávateľ: Obec Bzince pod Javorinou (Bzince pod Javorinou) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Dobrý deň, Posielam Vám cenovú ponuku na vypracovanie energetických auditov. S pozdravom Peter Píšťanský

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Základná škola Bzince pod Javorinou CELOK 1,0 5052,00  5052,00  5052,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

2
Materská škola + jedáleň Bzince pod Javorinou CELOK 1,0 2460,00  2460,00  2460,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

3
Zdravotné stredisko + 12 b.j.(plánované) CELOK 1,0 4716,00  4716,00  4716,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

4
Obecný úrad Bzince pod Javorinou CELOK 1,0 2616,00  2616,00  2616,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

Cena spolu:   14844,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

CP_EA.pdf Iné 22.4.2021 8:08 201,3 kB

CP_EA 1.pdf Iné 22.4.2021 8:08 276,7 kB



Ponuka Ing. Vladimír Zubričaňák- služby

Názov uchádzača: Ing. Vladimír Zubričaňák- služby 
Dodávateľ nie je platca DPH

IČO: 30353807

Sídlo: Trenčianska Turná 81, 91321 Trenčianska Turná, SK

Kontakt: Vladimír Zubričaňák (+421903433525 - vladimir@zubricanak.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: vladimir@zubricanak.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 22.4.2021 13:24

Výsledná cena: 11510,00 € (DPH sa neuplatňuje)   (Cena ponuky: 11510,00 € )

 

Zákazka:

Názov zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

Zadávateľ: Obec Bzince pod Javorinou (Bzince pod Javorinou) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Dobrý deň. V prílohe Vám zasielam cenovú ponuku.

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Základná škola Bzince pod Javorinou CELOK 1,0 4200,00  4200,00  4200,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

2
Materská škola + jedáleň Bzince pod Javorinou CELOK 1,0 2010,00  2010,00  2010,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

3
Zdravotné stredisko + 12 b.j.(plánované) CELOK 1,0 3300,00  3300,00  3300,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

4
Obecný úrad Bzince pod Javorinou CELOK 1,0 2000,00  2000,00  2000,00

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

Cena spolu:   11510,00 €

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk


Protokol o výslednom poradí zákazky
 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Bzince pod Javorinou
Bzince pod Javorinou 348
91611 Bzince pod Javorinou
IČO: 00311456

 

Názov zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou
Číslo zákazky: 8116
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

1. Poradové číslo ponuky: 3
Obchodné meno:
Ing. Vladimír Zubričaňák- služby (ID uchádzača: 30353807)
Vladimír Zubričaňák
Sídlo alebo miesto podnikania:
Trenčianska Turná 81
91321 Trenčianska Turná
Ponuka: 11510,00 € (DPH sa neuplatňuje)
 

2. Poradové číslo ponuky: 2
Obchodné meno:
Loira s.r.o. (ID uchádzača: 46344519)
Ing. Peter Píšťanský
Sídlo alebo miesto podnikania:
P.O.Hviezdoslava 2159/2
95501 Topoľčany
Ponuka: 14844,00 € s DPH
 

3. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. (ID uchádzača: 36361127)
Ing. Eugen Maczko
Sídlo alebo miesto podnikania:
Dunajská 32
81785 Bratislava
Ponuka: 14952,00 € s DPH
 

 

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O ZÁKAZKE
 

 



Protokol o zákazke č.8116

Názov zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

Interné číslo zákazky: 4 / 2021

Zverejnená: 19.4.2021 11:29

Ukončená: 26.4.2021 7:02

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 10000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: v priebehu rok 2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.4.2021 12:00

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ

Firma Obec Bzince pod Javorinou

IČO / DIČ / IČDPH: 00311456 / 2021091380 / neplatca DPH

Adresa Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou, SK

Kontaktná osoba Ing. Dušan Málik, +421907 776 580, starosta@obecbzince.sk

Opis

Oblasť Ostatné

Podoblasť Iné

Všeobecný opis zákazky

1. Verejný obstarávateľ 
Obec Bzince pod Javorinou 
Sídlo: IČO: 00311456 
Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou, SK 
Kontaktná osoba: Ing.Dušan Málik starosta@obecbzince.sk, +421907 776 580 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 
Vypracovanie účelových energetických auditov pre projekt s názvom - "Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod
Javorinou" 

4. Druh zákazky - Zákazka na poskytnutie služieb. 

5. Hlavné miesto poskytnutia služieb: 
katastrálne územie obce Bzince pod Javorinou 

6 . Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy): 
Zmluva o dielo - Predloží úspešny uchádzač po ukončení Verejného obstarávania - na základe výzvy Obce. 

7. Stručný opis zákazky: 

Vypracovanie účelových energetických auditov pre projekt s názvom - "Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod
Javorinou" 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu - Kvalita životného prostredia  - Prioritná os 4 -  "Energeticky
efektívne nízkouhlikové hospodárstvo vo všetkých sektoroch" 

Špecifický cieľ - 4.4.1 - Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy
území.  
Kód výzvy: OPKZP - PO4 -SC441 - 2019 - 53 

Údaje: Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx 



8. Spoločný slovník obstarávania: 
CPV kód: 79421200-3 Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce 

9. Trvanie zákazky: 
Realizácia do : v priebehu roka 2021 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 10 000. 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
- z dotačných zdrojov v rámci programu OPII, 
- zo štátneho rozpočtu, 
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60
dní od doručenia faktúry Objednávateľovi (faktúra bude vystavená po prebratí diela). Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje
preddavky. 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce a Výzvy pre operačný program kvalita životného prostredia
sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra OPKZP-OPKZP - PO4 -SC441 - 2019 - 53 , formou
bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

Uvedená cena za poskytnutie služby musí zahŕňať všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 23.4.2021 do 12:00 

14. Lehota na vyhodnotene ponúk  - najneskôr do  26.4.2021 do 12:00 - oznámenie príde uchádzačom formou emailu 

15. Miesto na predloženie ponúk: 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

16. Pokyny na vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 

Obsah ponuky: 

1. Príloha č. 2  - Cenová ponuka.xlsx - vyplnnené a potvrdené štatutárnym zástupcom - scan do prílohy ponuky. 
2. Kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 
3. Príloha č.3.  - Vzor ČV ku účasti vo VO.docx  Doklad, že subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor je
dostupný v prílohe).  - vyplnnené a potvrdené štatutárnym zástupcom - scan do prílohy ponuky 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady 2.  verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 

17. Vyhodnotenie ponúk 
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 14, 15 a 16 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe
Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 14, 15 a 16 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste
bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu. 

  - Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. - Verejný obstarávateľ
prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude emailom vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk. 

18. Zákazka sa týka projektu - operačný program kvalita životného prostredia sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická
agentúra  OPKZP - PO4 -SC441 - 2019 - 53 

19.Dôvernosť a ochrana osobných údajov 

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

20. Doplňujúce informácie 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o



zrušení postupu obstarávania spolu s odôvodnením. 
- Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, alebo
akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
- Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých
subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase
uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa
predchádzajúcej vety musí byť naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. 
- Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú
na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú: 
a) Poskytovateľ, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES. 

21. Konflikt záujmov: 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

22. Lehota viazanosti cenových ponúk: 
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2021. 

23. Možnosť delenia predmetu zákazky Nie. 

24. Variantné riešenie Neumožňuje sa. 

25. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk - 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx  
Príloha č. 2 Cenová ponuka.xlsx  
Príloha č.3 - Vzor ČV ku účasti vo VO.docx

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1
Základná škola Bzince pod Javorinou 1,0 CELOK 4200,00 € 5280,00 €

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

2
Materská škola + jedáleň Bzince pod Javorinou 1,0 CELOK 2010,00 € 2784,00 €

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

3
Zdravotné stredisko + 12 b.j.(plánované) 1,0 CELOK 3300,00 € 4716,00 €

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

4
Obecný úrad Bzince pod Javorinou 1,0 CELOK 2000,00 € 2616,00 €

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.xlsx

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

eugen.maczko@strabag-pfs.sk 19.4.2021

peter.pistansky@loira.sk 19.4.2021

petkanic@klimateplo.sk 19.4.2021

vladimir@zubricanak.sk 19.4.2021

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky



Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Loira s.r.o. 46344519 22.4.2021 8:10 14844,00 s DPH

Ing. Vladimír Zubričaňák- služby 30353807 22.4.2021 13:24 11510,00 neplatca

STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 36361127 20.4.2021 11:05 14952,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Ing. Vladimír Zubričaňák- služby 30353807 11510,00 neplatca

2. Loira s.r.o. 46344519 14844,00 s DPH

3. STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 36361127 14952,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Ing. Vladimír Zubričaňák- služby

IČO / DIČ / IČDPH: 30353807 / 1032682002 / neplatca DPH

Sídlo: Trenčianska Turná 81, 91321 Trenčianska Turná, SK

Kontakt: Vladimír Zubričaňák (+421903433525 - vladimir@zubricanak.sk)

Výsledná cena: 11510,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 11510,00 €)

Sprievodný text k ponuke

Dobrý deň. V prílohe Vám zasielam cenovú ponuku.

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Základná škola Bzince pod Javorinou CELOK 1,000 4200,00  4200,00

2 Materská škola + jedáleň Bzince pod Javorinou CELOK 1,000 2010,00  2010,00

3 Zdravotné stredisko + 12 b.j.(plánované) CELOK 1,000 3300,00  3300,00

4 Obecný úrad Bzince pod Javorinou CELOK 1,000 2000,00  2000,00

Cena spolu:   11510,00 €

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA
 

 



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 19.apríla 2021 11:30

Komu: eugen.maczko@strabag-pfs.sk

Predmet: Dopyt - Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

 

Obec Bzince pod Javorinou Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Bzince pod Javorinou
Názov       |   Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10000,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   23.4.2021 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Iné 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKwxb4ndkm_P8c6ROwpLxwuB-oAbBqwP5ZNA
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKwxb4ndkm_P8c6ROwpLxwuB-oAbBqwP5ZNA
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 19.apríla 2021 11:30

Komu: peter.pistansky@loira.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Bzince pod Javorinou" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky "Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou" s predpokladanou hodnotou zákazky: 10000,00 EUR bez
DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 23.4.2021 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKwxb4ncxH7IYpJKx9B0Tv3_43frwXr3Kco8H4eW4A

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKwxb4ncxH7IYpJKx9B0Tv3_43frwXr3Kco8H4eW4A


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 19.apríla 2021 11:30

Komu: petkanic@klimateplo.sk

Predmet: Dopyt - Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

 

Obec Bzince pod Javorinou Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Bzince pod Javorinou
Názov       |   Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10000,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   23.4.2021 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Iné 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKwxb4ndkm_P8c6ROwpLxwuB9_fvKPzho1GL
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKwxb4ndkm_P8c6ROwpLxwuB9_fvKPzho1GL
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 19.apríla 2021 11:30

Komu: vladimir@zubricanak.sk

Predmet: Dopyt - Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

 

Obec Bzince pod Javorinou Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Bzince pod Javorinou
Názov       |   Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10000,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   23.4.2021 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Iné 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKwxb4ndkm_P8c6ROwpLxwuA5sTJx2dbwwKi
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKwxb4ndkm_P8c6ROwpLxwuA5sTJx2dbwwKi
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.apríla 2021 12:03

Komu: petkanic@klimateplo.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Bzince pod Javorinou čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.4.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKwxb4ndkmuZ9B4tRdgCq9E

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKwxb4ndkmuZ9B4tRdgCq9E
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.apríla 2021 12:03

Komu: vladimir@zubricanak.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Bzince pod Javorinou čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.4.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKwxb4ndkmuZ9B4tRdgCq9E

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKwxb4ndkmuZ9B4tRdgCq9E
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.apríla 2021 12:00

Komu: baca@tendernet.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou bola práve ukončená a
môžete vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8116

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8116
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.apríla 2021 12:00

Komu: starosta@obecbzince.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou bola práve ukončená a
môžete vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8116

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8116
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.8116

Názov zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

Interné číslo zákazky: 4 / 2021

Zverejnená: 19.4.2021 11:29

Ukončená: 26.4.2021 7:02

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 10000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: v priebehu rok 2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.4.2021 12:00

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ

Firma Obec Bzince pod Javorinou

IČO / DIČ / IČDPH: 00311456 / 2021091380 / neplatca DPH

Adresa Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou, SK

Kontaktná osoba Ing. Dušan Málik, +421907 776 580, starosta@obecbzince.sk

Info: ceny ponúk sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

Dátum /
Čas

Typ /
Zdroj
auditu

Názov zdroja Popis auditu

19.04.2021
11:29:25

Nákupca
Nákupca

Obec Bzince pod Javorinou Zverejnenie zákazky 'Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou' na
portáli www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 23.4.2021 12:00
Anonymita: 1.stupeň

19.04.2021
11:30:00

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod Javorinou Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
eugen.maczko@strabag-pfs.sk, STRABAG Property and Facility Services s. r. o.

19.04.2021
11:30:00

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod Javorinou Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
peter.pistansky@loira.sk, Loira s.r.o.

19.04.2021
11:30:01

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod Javorinou Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
petkanic@klimateplo.sk, (neregistrovaný)

19.04.2021
11:30:01

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod Javorinou Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
vladimir@zubricanak.sk, Ing. Vladimír Zubričaňák- služby

20.04.2021
09:11:21

Zákazka
Uchádzač

STRABAG Property and
Facility Services s. r. o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 4

20.04.2021
11:05:06

Zákazka
Uchádzač

Obec Bzince pod Javorinou Uchádzač STRABAG Property and Facility Services s. r. o. sa zapojil do zákazky s
cenovou ponukou na 12460,00 € bez DPH.

22.04.2021
08:05:35

Zákazka
Uchádzač

Loira s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 1

22.04.2021
08:10:06

Zákazka
Uchádzač

Obec Bzince pod Javorinou Uchádzač Loira s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 12370,00 € bez
DPH.

22.04.2021
12:03:21

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola'
nasledovným príjemcom:
petkanic@klimateplo.sk, (neregistrovaný)
vladimir@zubricanak.sk, Ing. Vladimír Zubričaňák- služby

22.04.2021
13:21:21

Zákazka
Uchádzač

Ing. Vladimír Zubričaňák-
služby

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 2



22.04.2021
13:24:03

Zákazka
Uchádzač

Obec Bzince pod Javorinou Uchádzač Ing. Vladimír Zubričaňák- služby sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 11510,00 € (neplatca).

23.04.2021
12:00:00

Zákazka
Systém

TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

23.04.2021
12:00:45

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky' nasledovným
príjemcom:
baca@tendernet.sk, Ing. Jakub Bača
starosta@obecbzince.sk, Obec Bzince pod Javorinou

26.04.2021
07:02:15

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod Javorinou Vyhodnotenie zákazky

Dátum /
Čas

Typ /
Zdroj
auditu

Názov zdroja Popis auditu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÉ PRÍLOHY
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIA
 

 



Obec Bzince pod Javorinou
Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou

 

 

Čestné prehlásenie o pravdivosti a originalite predloženej
dokumentácie

 

 

 

 

 

Ja, dolu podpísaný (meno, priezvisko):

ako štatutárny orgán prijímateľa: Obec Bzince pod Javorinou

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky: Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Javorinou

ktoré predkladám na kontrolu VO týmto

čestne prehlasujem, že

všetky dokumenty, ktoré sa predkladajú na kontrolu sú pravdivé a originálne a nie je mi známa nijaká skutočnosť, ktorá by vylučovala
pravdivosť alebo originalitu týchto dokumentov.

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis a pečiatka

Dátum a miesto

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
 

 


