
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Bzince pod Javorinou

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

Interné číslo zákazky: 4 / 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 9.6.2021 8:08

Dátum ukončenia zákazky: 23.6.2021 12:46

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

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: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia rekonštrukcie: do 31.12.2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.6.2021 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/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
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 Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: 

"Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021." 

Zákazka pozostáva z troch častí: 

PRÍLOHA Č.1. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.xls 
PRÍLOHA Č.2. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.xls 
PRÍLOHA Č.3. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.xls 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

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. 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. Kontaktné údaje: 
Meno:  Ing. Dušan Málik 
Telefonický kontakt :+421907 776 580 
Emailový kontakt :  starosta@obecbzince.sk 

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnené
dokumenty: 
PRÍLOHA Č.1. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.xls 
PRÍLOHA Č.2. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.xls 
PRÍLOHA Č.3. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.xls 
(v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami. 

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy. 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný
obstarávateľ neposkytuje. 

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. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

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

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2021 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

Uchádzač v rámci predloženia cenovej ponuky predloží návrh zmluvných podmienok - príloha do ponuky - Zmluva o dielo. 

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne alebo elektronicky formou emailu  požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky. 
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. 
Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak: 
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie, 
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky , 
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.

Ostatné podmienky

- 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.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (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 výzvou na predkladanie ponúk, 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. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky



P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová 1,0 celok

PRÍLOHA Č.1. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.xls

2
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1 1,0 celok

PRÍLOHA Č.2. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.xls

3
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky2 1,0 celok

PRÍLOHA Č.3. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.xls

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

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.xls Iné 32 kB

Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.xls Iné 30,5 kB

Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.xls Iné 30,5 kB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka Skanska SK a.s.

Názov uchádzača: Skanska SK a.s.

IČO: 31611788

Sídlo: Krajná 29, 82104 Bratislava, SK

Kontakt: Eva Mozolíková (+421911665037 - eva.mozolikova@skanska.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: eva.mozolikova@skanska.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 22.6.2021 10:01

Výsledná cena: 57165,76 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

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
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová celok 1,0 31300,68  31300,68  31300,68

PRÍLOHA Č.1. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.xls

2
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1 celok 1,0 20485,60  20485,60  20485,60

PRÍLOHA Č.2. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.xls

3
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky2 celok 1,0 5379,48  5379,48  5379,48

PRÍLOHA Č.3. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.xls

Cena spolu:   57165,76 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

CP_Rekonštrukcia MK 2021.pdf Iné 22.6.2021 9:58 485,7 kB



Ponuka COLAS Slovakia, a.s.

Názov uchádzača: COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31651402

Sídlo: Priemyselná 6, 04245 Košice, SK

Kontakt: Ing. Ján Hyža (+421910803979 - jan.hyza@colas-sk.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: jan.hyza@colas-sk.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 22.6.2021 14:50

Výsledná cena: 60775,27 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

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

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

CP COLAS Slovakia, a.s.

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
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová celok 1,0 33298,64  33298,64  33298,64

PRÍLOHA Č.1. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.xls

2
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1 celok 1,0 21469,57  21469,57  21469,57

PRÍLOHA Č.2. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.xls

3
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky2 celok 1,0 6007,06  6007,06  6007,06

PRÍLOHA Č.3. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.xls

Cena spolu:   60775,27 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Bzince.pdf Iné 22.6.2021 14:49 1,4 MB

PM Rác 12.5.2021.pdf Iné 22.6.2021 14:49 2,4 MB



Ponuka SAT SLOVENSKO s.r.o.

Názov uchádzača: SAT SLOVENSKO s.r.o.

IČO: 44628480

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 82518 Bratislava, SK

Kontakt: Peter Béreš (0903752229 - peter.beres@sat-roads.com)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: peter.beres@sat-roads.com

Dátum a čas predloženia
ponuky: 22.6.2021 12:03

Výsledná cena: 63429,47 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

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
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová celok 1,0 34622,28  34622,28  34622,28

PRÍLOHA Č.1. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.xls

2
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1 celok 1,0 22555,85  22555,85  22555,85

PRÍLOHA Č.2. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.xls

3
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky2 celok 1,0 6251,34  6251,34  6251,34

PRÍLOHA Č.3. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.xls

Cena spolu:   63429,47 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.pdf Iné 17.6.2021 15:07 103,8 kB

Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.pdf Iné 17.6.2021 15:07 100,9 kB

Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.pdf Iné 17.6.2021 15:07 100,1 kB

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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Číslo zákazky: 8667
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

1. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
Skanska SK a.s. (ID uchádzača: 31611788)
Eva Mozolíková
Sídlo alebo miesto podnikania:
Krajná 29
82104 Bratislava
Ponuka: 57165,76 € s DPH
 

2. Poradové číslo ponuky: 3
Obchodné meno:
COLAS Slovakia, a.s. (ID uchádzača: 31651402)
Ing. Ján Hyža 
Sídlo alebo miesto podnikania:
Priemyselná 6
04245 Košice
Ponuka: 60775,27 € s DPH
 

3. Poradové číslo ponuky: 2
Obchodné meno:
SAT SLOVENSKO s.r.o. (ID uchádzača: 44628480)
Peter Béreš
Sídlo alebo miesto podnikania:
Mlynské nivy 61/A
82518 Bratislava
Ponuka: 63429,47 € s DPH
 

 

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

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O ZÁKAZKE
 

 



Protokol o zákazke č.8667

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

Interné číslo zákazky: 4 / 2021

Zverejnená: 9.6.2021 8:08

Ukončená: 23.6.2021 12:46

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia rekonštrukcie: do 31.12.2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.6.2021 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 Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: 

"Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021." 

Zákazka pozostáva z troch častí: 

PRÍLOHA Č.1. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.xls 
PRÍLOHA Č.2. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.xls 
PRÍLOHA Č.3. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.xls 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

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. 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. Kontaktné údaje: 
Meno:  Ing. Dušan Málik 
Telefonický kontakt :+421907 776 580 
Emailový kontakt :  starosta@obecbzince.sk 

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V
prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnené
dokumenty: 
PRÍLOHA Č.1. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.xls 
PRÍLOHA Č.2. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.xls 



PRÍLOHA Č.3. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.xls 
(v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami. 

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy. 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný
obstarávateľ neposkytuje. 

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. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

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

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2021 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

Uchádzač v rámci predloženia cenovej ponuky predloží návrh zmluvných podmienok - príloha do ponuky - Zmluva o dielo. 

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne alebo elektronicky formou emailu  požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky. 
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. 
Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak: 
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie, 
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky , 
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.

Ostatné podmienky

- 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.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (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 výzvou na predkladanie ponúk, 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. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

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

1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová 1,0 celok 31300,68 € 34622,28 €

PRÍLOHA Č.1. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová.xls

2
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1 1,0 celok 20485,60 € 22555,85 €

PRÍLOHA Č.2. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1.xls



3
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky2 1,0 celok 5379,48 € 6251,34 €

PRÍLOHA Č.3. - Bzince rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky 2.xls

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

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

Email Dátum

lubomir.rac@colas-sk.sk 9.6.2021

marek.stancel@stancel.sk 9.6.2021

radoslav.prokop@sat-roads.com 9.6.2021

marek.stancel@skanska.sk 9.6.2021

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Skanska SK a.s. 31611788 22.6.2021 10:01 57165,76 s DPH

SAT SLOVENSKO s.r.o. 44628480 22.6.2021 12:03 63429,47 s DPH

COLAS Slovakia, a.s. 31651402 22.6.2021 14:50 60775,27 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Skanska SK a.s. 31611788 57165,76 s DPH

2. COLAS Slovakia, a.s. 31651402 60775,27 s DPH

3. SAT SLOVENSKO s.r.o. 44628480 63429,47 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: Skanska SK a.s.

IČO / DIČ / IČDPH: 31611788 / 2020478955 / SK2020478955

Sídlo: Krajná 29, 82104 Bratislava, SK

Kontakt: Eva Mozolíková (+421911665037 - eva.mozolikova@skanska.sk)

Cena ponuky: 57165,76 € s DPH   Úspora: 9,9 %  

Položky

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Hrevúšová celok 1,0 31300,68  31300,68

2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky1 celok 1,0 20485,60  20485,60

3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rybníky2 celok 1,0 5379,48  5379,48

Cena spolu:   57165,76 € s DPH

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

https://www.tendernet.sk
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Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.júna 2021 08:08

Komu: lubomir.rac@colas-sk.sk

Predmet: Dopyt - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

 

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       |   Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   23.6.2021 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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/fKsuqNpSQqg6YtPsiIsusv_dYO-vY52BwbwO
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsuqNpSQqg6YtPsiIsusv_dYO-vY52BwbwO
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.júna 2021 08:08

Komu: marek.stancel@stancel.sk

Predmet: Dopyt - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

 

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       |   Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   23.6.2021 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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/fKsuqNpSQqg6YtPsiIsusv_cbM-mCo9zIqpy
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsuqNpSQqg6YtPsiIsusv_cbM-mCo9zIqpy
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.júna 2021 08:08

Komu: radoslav.prokop@sat-roads.com

Predmet: Dopyt - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

 

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       |   Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   23.6.2021 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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/fKsuqNpSQqg6YtPsiIsusv_caDqe0VtzNe1u
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsuqNpSQqg6YtPsiIsusv_caDqe0VtzNe1u
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.júna 2021 08:18

Komu: marek.stancel@skanska.sk

Predmet: Dopyt - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

 

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       |   Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   23.6.2021 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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/fKsuqNpSQqg6YtPsiIsvpMgqJEWv3uphsx4M
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsuqNpSQqg6YtPsiIsvpMgqJEWv3uphsx4M
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: marek.stancel@skanska.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: radoslav.prokop@sat-roads.com

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: marek.stancel@stancel.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: lubomir.rac@colas-sk.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: jana.potocova@skanska.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: eva.mozolikova@skanska.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: frantisek.dedik@colas-sk.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: peter.osvat@skanska.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: jana.ridillova@colas-sk.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: peter.brauner@colas-sk.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: gabriel.vjeszt@colas-sk.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: jan.hyza@colas-sk.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: martina.rusnakova@skanska.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: robert.urgosik@skanska.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: zuzana.salova@skanska.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: tatiana.zahorska@colas-sk.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: julius.minar@colas-sk.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 09:35

Komu: peter.beres@sat-roads.com

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021

Popis zmien:
uprava poloziek

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: marek.stancel@skanska.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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: radoslav.prokop@sat-roads.com

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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: marek.stancel@stancel.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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: lubomir.rac@colas-sk.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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: frantisek.dedik@colas-sk.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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: jana.ridillova@colas-sk.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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: peter.brauner@colas-sk.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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: gabriel.vjeszt@colas-sk.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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: jan.hyza@colas-sk.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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: tatiana.zahorska@colas-sk.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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: julius.minar@colas-sk.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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.júna 2021 12:00

Komu: peter.beres@sat-roads.com

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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 23.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.júna 2021 12:01

Komu: baca@tendernet.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021 bola práve ukončená a môžete
vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8667

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8667
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.júna 2021 12:01

Komu: starosta@obecbzince.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021 bola práve ukončená a môžete
vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8667

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8667
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.júna 2021 12:47

Komu: eva.mozolikova@skanska.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Bzince pod Javorinou s názvom: Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021 bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsuqNpSQqzGZCt8yV9ePqc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.júna 2021 12:47

Komu: jan.hyza@colas-sk.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Bzince pod Javorinou s názvom: Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021 bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky
iného uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.júna 2021 12:47

Komu: peter.beres@sat-roads.com

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Bzince pod Javorinou s názvom: Rekonštrukcia
miestnych komunikácií 2021 bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky
iného uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.júna 2021 12:47

Komu: baca@tendernet.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021 bola práve ukončená a vyhral
dodávateľ: Skanska SK a.s..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8667

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8667
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.júna 2021 12:47

Komu: starosta@obecbzince.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021 bola práve ukončená a vyhral
dodávateľ: Skanska SK a.s..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8667

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8667
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.8667

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

Interné číslo zákazky: 4 / 2021

Zverejnená: 9.6.2021 8:08

Ukončená: 23.6.2021 12:46

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia rekonštrukcie: do 31.12.2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.6.2021 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

09.06.2021
08:08:28

Nákupca
Nákupca

Obec Bzince pod
Javorinou

Zverejnenie zákazky 'Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021' na portáli
www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 23.6.2021 12:00
Anonymita: 1.stupeň

09.06.2021
08:08:56

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
lubomir.rac@colas-sk.sk, (neregistrovaný)

09.06.2021
08:08:57

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
marek.stancel@stancel.sk, (neregistrovaný)

09.06.2021
08:08:57

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
radoslav.prokop@sat-roads.com, (neregistrovaný)

09.06.2021
08:18:12

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
marek.stancel@skanska.sk, (neregistrovaný)

09.06.2021
08:47:15

Zákazka
Uchádzač

Skanska SK a.s. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za obdobie
zverejnenia: 3

18.06.2021
10:51:12

Zákazka
Uchádzač

SAT SLOVENSKO
s.r.o.

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

22.06.2021
09:33:14

Zákazka
Uchádzač

COLAS Slovakia,
a.s.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za obdobie
zverejnenia: 5

22.06.2021
09:35:25

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod
Javorinou

Zákazka bola upravená nákupcom. Prosíme uchádzačov o revidovanie svojich ponúk.

Popis zmien:
uprava poloziek



22.06.2021
09:35:55

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Zmena výzvy' nasledovným príjemcom:
marek.stancel@skanska.sk, (neregistrovaný)
radoslav.prokop@sat-roads.com, (neregistrovaný)
marek.stancel@stancel.sk, (neregistrovaný)
lubomir.rac@colas-sk.sk, (neregistrovaný)
jana.potocova@skanska.sk, Skanska SK a.s.
eva.mozolikova@skanska.sk, Skanska SK a.s.
frantisek.dedik@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
peter.osvat@skanska.sk, Skanska SK a.s.
jana.ridillova@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
peter.brauner@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
gabriel.vjeszt@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
jan.hyza@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
martina.rusnakova@skanska.sk, Skanska SK a.s.
robert.urgosik@skanska.sk, Skanska SK a.s.
zuzana.salova@skanska.sk, Skanska SK a.s.
tatiana.zahorska@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
julius.minar@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
peter.beres@sat-roads.com, SAT SLOVENSKO s.r.o.

22.06.2021
09:37:21

Zákazka
Uchádzač

Skanska SK a.s. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 3

22.06.2021
09:51:11

Zákazka
Uchádzač

COLAS Slovakia,
a.s.

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

22.06.2021
10:01:39

Zákazka
Uchádzač

Obec Bzince pod
Javorinou

Uchádzač Skanska SK a.s. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 47638,13 € bez
DPH.

22.06.2021
12:00:40

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola' nasledovným
príjemcom:
marek.stancel@skanska.sk, (neregistrovaný)
radoslav.prokop@sat-roads.com, (neregistrovaný)
marek.stancel@stancel.sk, (neregistrovaný)
lubomir.rac@colas-sk.sk, (neregistrovaný)
frantisek.dedik@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
jana.ridillova@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
peter.brauner@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
gabriel.vjeszt@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
jan.hyza@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
tatiana.zahorska@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
julius.minar@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
peter.beres@sat-roads.com, SAT SLOVENSKO s.r.o.

22.06.2021
12:01:06

Zákazka
Uchádzač

SAT SLOVENSKO
s.r.o.

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

22.06.2021
12:03:43

Zákazka
Uchádzač

Obec Bzince pod
Javorinou

Uchádzač SAT SLOVENSKO s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
52857,89 € bez DPH.

22.06.2021
14:50:54

Zákazka
Uchádzač

Obec Bzince pod
Javorinou

Uchádzač COLAS Slovakia, a.s. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 50646,06 €
bez DPH.

23.06.2021
08:34:03

Zákazka
Uchádzač

COLAS Slovakia,
a.s.

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

23.06.2021
12:00:00

Zákazka
Systém

TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

23.06.2021
12:01:14

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

23.06.2021
12:46:56

Zákazka
Nákupca

Obec Bzince pod
Javorinou

Vyhodnotenie zákazky

23.06.2021
12:47:07

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným
príjemcom:
eva.mozolikova@skanska.sk, Skanska SK a.s.

23.06.2021
12:47:08

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným
príjemcom:
jan.hyza@colas-sk.sk, COLAS Slovakia, a.s.
peter.beres@sat-roads.com, SAT SLOVENSKO s.r.o.

23.06.2021
12:47:08

Zákazka
Systém

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

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: Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021

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
 

 


