DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU

Názov verejného obstarávateľa: Obec Bzince pod Javorinou
Názov zákazky: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu
stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.

Dátum vyhlásenia zákazky: 19.1.2022 11:31
Dátum ukončenia zákazky: 27.1.2022 14:25

Podpis štatutárneho zástupcu:
Podpis zodpovedného pracovníka:
Dátum:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere
dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod
Javorinou a Hrušové.
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
- uvedené vo výzve
realizácie:
Lehota na predkladanie do 27.1.2022 do 12:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxt81rOUiAhPPpYt2hCEadY
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 služby
Podoblasť Verejné obstarávanie

Všeobecný opis zákazky

1. Predmet zákazky:
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a s tým súvisiace konzultačné a poradenské služby pri výbere dodávateľa na
realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.

Obec Bzince pod Javorinou , ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej
hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku " Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu
stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.".

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej
zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.
2. Opis a rozsah predmetu zákazky:
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
CPV: 79418000-7 poradenské služby pre obstarávanie
79419000-4 hodnotiace konzultačné služby

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní pre
plánované verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác pre realizáciu stavby: Vodovod a kanalizácia Bzince
pod Javorinou a Hrušové s predpokladanou hodnotou zákazky stanovenej na základe rozpočtu stavby cca 6 000 0000 bez
DPH. Stavebné práce budú financované z dotačných zdrojov.
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom v závislosti od
použitého postupu zadávania zákazky, a to najmä spolupráca pri opise predmetu zákazky, určení predpokladanej hodnoty

zákazky a postupu verejného obstarávania; spracovanie súťažných podkladov; spracovanie oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania; zabezpečenie komunikácie so záujemcami (poskytovanie súťažných podkladov a vysvetľovanie súťažných
podkladov v spolupráci s verejným obstarávateľom); účasť na zasadnutí komisie pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk;
spolupráca pri posudzovaní a vybavovaní uplatnených revíznych postupov; poradenstvo pri uzatváraní zmluvy s úspešným
uchádzačom; vypracovanie a odovzdanie kompletnej písomnej dokumentácie z procesupodľa zákonaoverejnom obstarávaní.
3. Rozdelenie predmetu zákazky:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

4. Termín poskytnutia služby:
Predpokladaný začiatok poskytnutia služby: Január 2022 až do úplného ukončenia procesu verejného obstarávania zákazky.

5. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Zmluvné podmienky
Odmena za poskytnuté služby bude splatná nasledovne:
a) 50% dohodnutej odmeny po odoslaní oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk alebo
iného oznámenia použitého ako výzva na súťaž, Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie,
b) 50% dohodnutej odmeny momentom zverejnenia informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk v profile verejného
obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom
obstarávania.
6. Vyhotovenie ponuky a jazyk ponuky:
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo
verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade
doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).

7. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhované jednotkové ceny, celkové ceny a cena celkom (ďalej len „ceny“) za dodanie požadovaného predmetu zákazky,
budú vyjadrené v mene EUR. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a
riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením tohto predmetu zákazky.
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v zmysle príslušných predpisov, navrhované ceny uvedie
v zložení:
- navrhované ceny v EUR bez DPH,
- výška DPH
- navrhované ceny vrátane DPH
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhované ceny v mene EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre
DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

8. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač:
1. musí byť oprávnený poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ
sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
2. nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí.

9. Miesto a lehota predkladania ponuky:
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.

10. Lehota viazanosti ponúk: Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je
stanovená do 31.12.2022.
11. Preskúmanie a vyhodnotenie ponúk:
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky náležitosti a zodpovedajú požiadavkám a
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk.
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:
Kritériom na hodnotenie predmetu zákazky je najnižšia cena s DPH v EUR. Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti u
uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí.

13. Ďalšie informácie:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ príjme bude
odoslané oznámenie o jej prijatí.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí.
Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo toto
verejné obstarávanie. V tomto prípade sa rozumie aj prípad, ak cena úspešného uchádzača prevýši prekročia výšku finančných
prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.

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

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a
kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.

Množstvo
1,0 celok

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní pre
plánované verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác pre realizáciu stavby: Vodovod a kanalizácia Bzince pod
Javorinou a Hrušové s predpokladanou hodnotou zákazky stanovenej na základe rozpočtu stavby cca 6 000 0000 bez DPH.
Stavebné práce budú financované z dotačných zdrojov.
1

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom v závislosti od
použitého postupu zadávania zákazky, a to najmä spolupráca pri opise predmetu zákazky, určení predpokladanej hodnoty zákazky a
postupu verejného obstarávania; spracovanie súťažných podkladov; spracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania;
zabezpečenie komunikácie so záujemcami (poskytovanie súťažných podkladov a vysvetľovanie súťažných podkladov v spolupráci s
verejným obstarávateľom); účasť na zasadnutí komisie pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk; spolupráca pri posudzovaní a
vybavovaní uplatnených revíznych postupov; poradenstvo pri uzatváraní zmluvy s úspešným uchádzačom; vypracovanie a
odovzdanie kompletnej písomnej dokumentácie z procesupodľa zákonaoverejnom obstarávaní.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

CENOVÉ PONUKY

Ponuka Procurio s.r.o.
Názov uchádzača: Procurio s.r.o.
IČO: 48314714
Sídlo: Hodžovo námestie, 2A, 81106 Bratislava, SK
Kontakt: Matej Marcin (+421944268927 - procurio@procurio.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
procurio@procurio.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
21.1.2022 14:20
ponuky:
Výsledná cena: 4500,00 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky:

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác:
Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.

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

Ponuka
Sprievodný text k ponuke:
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť cenovú ponuku na predmet zákazky: „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere
dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové“. Zápis v zozname hospodárskych
subjektov vedený ÚVO, Registračné číslo: 2019/04-PO-F0222

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

Názov položky
P.Č.
Parametre a vlastnosti

Zadávacia Výsledná Výsledná
Merná
Počet
jednotková jednotková cena
jednotka jednotiek
cena
cena
spolu

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere
dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia celok
Bzince pod Javorinou a Hrušové.

1

1,0

4500,00

4500,00

4500,00

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní pre
plánované verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác pre realizáciu stavby: Vodovod a kanalizácia Bzince pod
Javorinou a Hrušové s predpokladanou hodnotou zákazky stanovenej na základe rozpočtu stavby cca 6 000 0000 bez DPH.
Stavebné práce budú financované z dotačných zdrojov.
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom v závislosti od
použitého postupu zadávania zákazky, a to najmä spolupráca pri opise predmetu zákazky, určení predpokladanej hodnoty zákazky a
postupu verejného obstarávania; spracovanie súťažných podkladov; spracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania;
zabezpečenie komunikácie so záujemcami (poskytovanie súťažných podkladov a vysvetľovanie súťažných podkladov v spolupráci s
verejným obstarávateľom); účasť na zasadnutí komisie pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk; spolupráca pri posudzovaní a
vybavovaní uplatnených revíznych postupov; poradenstvo pri uzatváraní zmluvy s úspešným uchádzačom; vypracovanie a
odovzdanie kompletnej písomnej dokumentácie z procesupodľa zákonaoverejnom obstarávaní.

Cena spolu: 4500,00 € s DPH
Prílohy k ponuke
CP_21012022_ObecBzince pod Javorinou_VO.pdf
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

Typ
Iné

Dátum
21.1.2022 14:14

Veľkosť
197,0 kB

PROTOKOL O ZÁKAZKE

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.10834
Názov zákazky: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a

kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.
Zverejnená: 19.1.2022 11:31
Ukončená: 27.1.2022 14:25
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie
- uvedené vo výzve
realizácie:
Lehota na predkladanie
ponúk: do 27.1.2022 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 služby
Podoblasť Verejné obstarávanie

Všeobecný opis zákazky

1. Predmet zákazky:
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a s tým súvisiace konzultačné a poradenské služby pri výbere dodávateľa na
realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.

Obec Bzince pod Javorinou , ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej
hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku " Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu
stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.".

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej
zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.
2. Opis a rozsah predmetu zákazky:
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
CPV: 79418000-7 poradenské služby pre obstarávanie
79419000-4 hodnotiace konzultačné služby

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní pre
plánované verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác pre realizáciu stavby: Vodovod a kanalizácia Bzince
pod Javorinou a Hrušové s predpokladanou hodnotou zákazky stanovenej na základe rozpočtu stavby cca 6 000 0000 bez
DPH. Stavebné práce budú financované z dotačných zdrojov.
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom v závislosti od
použitého postupu zadávania zákazky, a to najmä spolupráca pri opise predmetu zákazky, určení predpokladanej hodnoty
zákazky a postupu verejného obstarávania; spracovanie súťažných podkladov; spracovanie oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania; zabezpečenie komunikácie so záujemcami (poskytovanie súťažných podkladov a vysvetľovanie súťažných
podkladov v spolupráci s verejným obstarávateľom); účasť na zasadnutí komisie pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk;
spolupráca pri posudzovaní a vybavovaní uplatnených revíznych postupov; poradenstvo pri uzatváraní zmluvy s úspešným
uchádzačom; vypracovanie a odovzdanie kompletnej písomnej dokumentácie z procesupodľa zákonaoverejnom obstarávaní.
3. Rozdelenie predmetu zákazky:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

4. Termín poskytnutia služby:
Predpokladaný začiatok poskytnutia služby: Január 2022 až do úplného ukončenia procesu verejného obstarávania zákazky.

5. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Zmluvné podmienky
Odmena za poskytnuté služby bude splatná nasledovne:
a) 50% dohodnutej odmeny po odoslaní oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk alebo
iného oznámenia použitého ako výzva na súťaž, Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie,
b) 50% dohodnutej odmeny momentom zverejnenia informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk v profile verejného
obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom
obstarávania.
6. Vyhotovenie ponuky a jazyk ponuky:
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo
verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade
doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).

7. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhované jednotkové ceny, celkové ceny a cena celkom (ďalej len „ceny“) za dodanie požadovaného predmetu zákazky,
budú vyjadrené v mene EUR. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a
riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením tohto predmetu zákazky.
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v zmysle príslušných predpisov, navrhované ceny uvedie
v zložení:
- navrhované ceny v EUR bez DPH,
- výška DPH
- navrhované ceny vrátane DPH
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhované ceny v mene EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre
DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

8. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač:
1. musí byť oprávnený poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ
sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
2. nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí.

9. Miesto a lehota predkladania ponuky:
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.

10. Lehota viazanosti ponúk: Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je
stanovená do 31.12.2022.
11. Preskúmanie a vyhodnotenie ponúk:
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky náležitosti a zodpovedajú požiadavkám a
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk.
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:
Kritériom na hodnotenie predmetu zákazky je najnižšia cena s DPH v EUR. Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti u
uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí.

13. Ďalšie informácie:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ príjme bude
odoslané oznámenie o jej prijatí.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí.
Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo toto
verejné obstarávanie. V tomto prípade sa rozumie aj prípad, ak cena úspešného uchádzača prevýši prekročia výšku finančných
prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.

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

Položky zákazky

P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných
prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.

Množstvo

Najnižšia Najvyššia
ponuka ponuka

1,0 celok

4500,00 4500,00 €
€

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní pre
plánované verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác pre realizáciu stavby: Vodovod a kanalizácia Bzince pod
Javorinou a Hrušové s predpokladanou hodnotou zákazky stanovenej na základe rozpočtu stavby cca 6 000 0000 bez DPH.
Stavebné práce budú financované z dotačných zdrojov.
1

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom v závislosti od
použitého postupu zadávania zákazky, a to najmä spolupráca pri opise predmetu zákazky, určení predpokladanej hodnoty zákazky a
postupu verejného obstarávania; spracovanie súťažných podkladov; spracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania;
zabezpečenie komunikácie so záujemcami (poskytovanie súťažných podkladov a vysvetľovanie súťažných podkladov v spolupráci s
verejným obstarávateľom); účasť na zasadnutí komisie pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk; spolupráca pri posudzovaní a
vybavovaní uplatnených revíznych postupov; poradenstvo pri uzatváraní zmluvy s úspešným uchádzačom; vypracovanie a
odovzdanie kompletnej písomnej dokumentácie z procesupodľa zákonaoverejnom obstarávaní.

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

Dátum

dagmar.melotikova@gmail.com

19.1.2022

euxnet@euxnet.sk

19.1.2022

procurio@procurio.sk

19.1.2022

refam@refam.sk

19.1.2022

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Procurio s.r.o.

Dátum

48314714

Ponuka

21.1.2022 14:20

DPH

4500,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#
1.

Názov

IČO

Procurio s.r.o.

Cena

48314714

DPH
4500,00 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: Procurio s.r.o.
IČO / DIČ / IČDPH: 48314714 / 2120142475 / SK2120142475
Sídlo: Hodžovo námestie, 2A, 81106 Bratislava, SK
Kontakt: Matej Marcin (+421944268927 - procurio@procurio.sk)
Cena ponuky: 4500,00 € s DPH

Sprievodný text k ponuke
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť cenovú ponuku na predmet zákazky: „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere
dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové“. Zápis v zozname hospodárskych
subjektov vedený ÚVO, Registračné číslo: 2019/04-PO-F0222

Položky
P.Č.

Názov položky

Merná
Počet Jednotková
jednotka jednotiek
cena

Výsledná
cena
spolu

Cena spolu: 4500,00 € s DPH

P.Č.

1

Názov položky
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu
stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.

Merná
Počet Jednotková
jednotka jednotiek
cena
celok

1,0

4500,00

Výsledná
cena
spolu
4500,00

Cena spolu: 4500,00 € s DPH
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
Podpis štatutárneho zástupcu:
Dátum:
Pečiatka:

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
19.januára 2022 11:31
procurio@procurio.sk
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 "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a
kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové. " s predpokladanou hodnotou zákazky: neuvedená.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 27.1.2022 12:00.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxt81rOUFYsELhUy1gPLkeVRBt5ZKNr3AbryUHaJ8Q
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
19.januára 2022 11:31
refam@refam.sk
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 "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a
kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové. " s predpokladanou hodnotou zákazky: neuvedená.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 27.1.2022 12:00.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxt81rOUFYsEb8nMm4StEv9dPu55KJTJasx3KFoTDU
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:

info@tendernet.sk

Predmet:

Dopyt - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných
prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.

19.januára 2022 11:31
dagmar.melotikova@gmail.com

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:
Nákupca | Obec Bzince pod Javorinou
Názov
| Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere

dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince
pod Javorinou a Hrušové.
Predpokladaná hodnota zákazky | neuvedená
Termín na predloženie ponuky | 27.1.2022 12:00
Realizácia elektronickej aukcie | NIE
Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné služby
| S02 – Verejné obstarávanie
Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

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

Od:
Odoslané:
Chyba odoslania:
Komu:

info@tendernet.sk

Predmet:

Dopyt - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných
prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.

19.januára 2022 11:31
5.1.1 A8FxnyaH72qNpA8FxnVyhn invalid destination domain <euxnet@euxnet.sk>
euxnet@euxnet.sk

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:
Nákupca | Obec Bzince pod Javorinou
Názov
| Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere

dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince
pod Javorinou a Hrušové.
Predpokladaná hodnota zákazky | neuvedená
Termín na predloženie ponuky | 27.1.2022 12:00
Realizácia elektronickej aukcie | NIE
Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné služby
| S02 – Verejné obstarávanie
Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

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

Od:
Odoslané:
Chyba odoslania:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
26.januára 2022 12:00
5.1.1 Cg2lnzR592qNpCg2lno0s4 invalid destination domain <euxnet@euxnet.sk>
euxnet@euxnet.sk
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: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a
kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 27.1.2022 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUxt81rOUiAhPPpYt2hCEadY
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
26.januára 2022 12:00
dagmar.melotikova@gmail.com
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: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a
kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 27.1.2022 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUxt81rOUiAhPPpYt2hCEadY
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
26.januára 2022 12:00
refam@refam.sk
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: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a
kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 27.1.2022 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUxt81rOUiAhPPpYt2hCEadY
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.januára 2022 12:01
baca@tendernet.sk
Výzva na vyhodnotenie zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu
stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové. bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné
poradie.
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/10834
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.januára 2022 12:01
starosta@obecbzince.sk
Výzva na vyhodnotenie zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu
stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové. bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné
poradie.
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/10834
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.januára 2022 14:26
procurio@procurio.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Bzince pod Javorinou s názvom: Zabezpečenie
procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod
Javorinou a Hrušové. bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!
Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUxt81rOUiAhPPpYt2hCEadY
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.januára 2022 14:26
baca@tendernet.sk
Oznámenie o ukončení zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu
stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové. bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: Procurio
s.r.o..
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/10834
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.januára 2022 14:26
starosta@obecbzince.sk
Oznámenie o ukončení zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu
stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové. bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: Procurio
s.r.o..
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/10834
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY

Auditný záznam zákazky č.10834
Názov zákazky: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a

kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.
Zverejnená: 19.1.2022 11:31
Ukončená: 27.1.2022 14:25
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie
- uvedené vo výzve
realizácie:
Lehota na predkladanie
do 27.1.2022 12:00
ponúk:
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

19.01.2022 Nákupca
11:31:09
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Zverejnenie zákazky 'Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na
realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové. ' na portáli
www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 27.1.2022 12:00
Anonymita: 1.stupeň

19.01.2022 Zákazka
11:31:56
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným príjemcom:
procurio@procurio.sk, Procurio s.r.o.

19.01.2022 Zákazka
11:31:57
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným príjemcom:
refam@refam.sk, REFAM Group, s. r. o.

19.01.2022 Zákazka
11:31:57
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným príjemcom:
dagmar.melotikova@gmail.com, (neregistrovaný)

19.01.2022 Zákazka
11:31:57
Systém

...

Odoslanie pozvania na adresu euxnet@euxnet.sk skončilo s chybou
5.1.1 A8FxnyaH72qNpA8FxnVyhn invalid destination domain <euxnet@euxnet.sk>
Možné príčiny: preklep v adrese, preplnený mailbox u adresáta alebo dočasný problém. V prípade
nejasností nás kontaktujte.

19.01.2022 Zákazka
11:31:57
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

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

19.01.2022 Zákazka Procurio
14:01:34
Uchádzač s.r.o.

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

21.01.2022 Zákazka Procurio
13:52:41
Uchádzač s.r.o.

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

21.01.2022 Zákazka Obec
14:20:51
Uchádzač Bzince pod
Javorinou

Uchádzač Procurio s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 3750,00 € bez DPH.

Dátum /
Čas

Typ /
Zdroj
auditu

Názov
zdroja

Popis auditu

26.01.2022 Zákazka
12:00:52
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola' nasledovným
príjemcom:
euxnet@euxnet.sk, (neregistrovaný)
dagmar.melotikova@gmail.com, (neregistrovaný)
refam@refam.sk, REFAM Group, s. r. o.

27.01.2022 Zákazka
12:00:00
Systém

TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

27.01.2022 Zákazka
12:01:39
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

27.01.2022 Zákazka
14:25:32
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

27.01.2022 Zákazka
14:26:13
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným príjemcom:
procurio@procurio.sk, Procurio s.r.o.

27.01.2022 Zákazka
14:26:14
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

Vyhodnotenie zákazky

OSTATNÉ PROTOKOLY

Protokol o výslednom poradí zákazky
Verejný obstarávateľ § 7:
Obec Bzince pod Javorinou
Bzince pod Javorinou 348
91611 Bzince pod Javorinou
IČO: 00311456

Názov zákazky: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a kanalizácia
Bzince pod Javorinou a Hrušové.

Číslo zákazky: 10834
Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):
1. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
Procurio s.r.o. (ID uchádzača: 48314714)
Matej Marcin
Sídlo alebo miesto podnikania:
Hodžovo námestie, 2A
81106 Bratislava
Ponuka: 4500,00 € s DPH

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

Protokol o zmenách zákazky č.10834
Názov zákazky: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných prác: Vodovod a

kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.
Zverejnená: 19.1.2022 11:31
Ukončená: 27.1.2022 14:25
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie
- uvedené vo výzve
realizácie:
Lehota na predkladanie
do 27.1.2022 12:00
ponúk:
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

Neboli vykonané žiadne zmeny v zákazke po jej zverejnení.

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: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavebných
prác: Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové.
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

