
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Bzince pod Javorinou

Názov zákazky: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy
s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 6.12.2022 14:02

Dátum ukončenia zákazky: 15.12.2022 12:56

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti
Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Bzince pod Javorinou

IČO 00311456

 Zadávateľ nie je platca DPH

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

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

 

Informácie o zákazke

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

Predpokladaná hodnota: 29500,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Najneskôr do - 31.3.2023

Lehota na predkladanie
ponúk: do 15.12.2022 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/dUhYvKwfrbFxChPnfPh8uVBk
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 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Všeobecný opis zákazky

1. Názov predmetu zákazky : 
Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ 

2. Postup verejného obstarávateľa : 
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. 

3. Kontaktná osoba pre VO : 
Ing. Dušan Málik - starosta obce  
starosta@obecbzince.sk 
 +421907 776 580 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 

5. Miesto dodania predmetu zákazky : 
Obec Bzince pod Javorinou. 

6. Termín dodania predmetu zákazky 
Najneskôr do -  31.3.2023 

7. Opis a rozsah predmetu zákazky : 

Názov projektu: 

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfrbFxChPnfPh8uVBk


„Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ 

Rozsah projektovej dokumentácie: 
Prieskumné práce - Zameranie skutkového stavu objektov 

Vypracovanie projektu stavby. Obsah projektu bude spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), vyhlášok MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z., príslušných STN, všeobecno-technických požiadaviek
na výstavbu, požiadaviek pre získanie financovania z programu Plán obnovy a požiadaviek objednávateľa. 

Obsah projektovej dokumentácie : 
-Sprievodná správa 
-Súhrnná technická správa 
-Situácia 
-SO 01 Základná škola s telocvičňou 
-Statický posudok 
-Protipožiarne riešenie stavby 
-Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí 
-Architektonicko stavebná časť 
-Zdravotechnika 
-Vykurovanie + kotolňa 
-Elektroinštalácia a bleskozvod 
-Dátové rozvody, rozhlas 
-Systém núteného vetrania kuchyne 
-Energetické posúdenie 
-SO 02 Fotovoltaický systém 
-SO 03 Rampa 
-SO 04 Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia 
- SO 05 Parkovanie bicyklov 
- Rozpočet a výkaz výmer 

        
8. Ekvivalentnosť : 
Irelevantné. 

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

11. Lehota viazanosti ponúk : 
Ponuky zostávajú platné počas trvania zmluvy. 

12. Možnosť delenia predmetu zákazky : 
Nie 

13. Variantné riešenie : 
Neumožňuje sa. 

14. Predpokladaná hodnota zákazky : 
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 29 500 eur. 

15. Obhliadka miesta : 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode
č. 3.

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Zmluva o dielo - predloží úspešný uchádzač. 

2. Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a dotačných zdrojov. 

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry bude do 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.  
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 



• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 

Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý
predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania,
resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 

Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie : 
Záujemca/uchádzač môže žiadať o vysvetlenie informácii potrebných na vypracovanie ponuky  vrátane všetkých príloh - tieto dokumenty
až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie
záujemcu/uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na
predkladanie ponúk. 

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

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

4. Zrušenie zákazky : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov. 

5. Zákaz účasti vo VO: 
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. 

6. Strpenie výkonu kontroly : 
Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na
spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Viac upresnené v zmluve o
dielo.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

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

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): 
A) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky aktuálny ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z
obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra. 



B) Doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

2. Vyhodnotenie ponúk 
- 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 resp. mu bude vystavená objednávka v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Vypracovanie projektovej dokumentácie 1,0 celok

Názov projektu: 

„Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ 

Rozsah projektovej dokumentácie: 
Prieskumné práce - Zameranie skutkového stavu objektov 

Vypracovanie projektu stavby. Obsah projektu bude spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), vyhlášok MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z., príslušných STN, všeobecno-technických
požiadaviek na výstavbu, požiadaviek pre získanie financovania z programu Plán obnovy a požiadaviek objednávateľa. 

Obsah projektovej dokumentácie : 
-Sprievodná správa 
-Súhrnná technická správa 
-Situácia 
-SO 01 Základná škola s telocvičňou 
-Statický posudok 
-Protipožiarne riešenie stavby 
-Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí 
-Architektonicko stavebná časť 
-Zdravotechnika 
-Vykurovanie + kotolňa 
-Elektroinštalácia a bleskozvod 
-Dátové rozvody, rozhlas 
-Systém núteného vetrania kuchyne 
-Energetické posúdenie 
-SO 02 Fotovoltaický systém 
-SO 03 Rampa 
-SO 04 Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia 
- SO 05 Parkovanie bicyklov 
- Rozpočet a výkaz výmer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka ERGAprojekt s.r.o.

Názov uchádzača: ERGAprojekt s.r.o.

IČO: 46935452

Sídlo: Nám. J.C.Hronského 12, 97101 Prievidza, SK

Kontakt: Ing. Mário Klopan (+421905763596 - mario.klopan@ergaprojekt.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: mario.klopan@ergaprojekt.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 9.12.2022 11:09

Výsledná cena: 35400,00 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince
pod Javorinou.“

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

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

(nevyplnený)

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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Vypracovanie projektovej dokumentácie celok 1,0 35400,00  35400,00  35400,00

Cena spolu:   35400,00 € s DPH



1

Názov projektu: 

„Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ 

Rozsah projektovej dokumentácie: 
Prieskumné práce - Zameranie skutkového stavu objektov 

Vypracovanie projektu stavby. Obsah projektu bude spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), vyhlášok MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z., príslušných STN, všeobecno-technických
požiadaviek na výstavbu, požiadaviek pre získanie financovania z programu Plán obnovy a požiadaviek objednávateľa. 

Obsah projektovej dokumentácie : 
-Sprievodná správa 
-Súhrnná technická správa 
-Situácia 
-SO 01 Základná škola s telocvičňou 
-Statický posudok 
-Protipožiarne riešenie stavby 
-Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí 
-Architektonicko stavebná časť 
-Zdravotechnika 
-Vykurovanie + kotolňa 
-Elektroinštalácia a bleskozvod 
-Dátové rozvody, rozhlas 
-Systém núteného vetrania kuchyne 
-Energetické posúdenie 
-SO 02 Fotovoltaický systém 
-SO 03 Rampa 
-SO 04 Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia 
- SO 05 Parkovanie bicyklov 
- Rozpočet a výkaz výmer 

Cena spolu:   35400,00 € s DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka FREE DOM

Názov uchádzača: FREE DOM

IČO: 36294969

Sídlo: Ostratická 155, 95852 Žabokreky nad Nitrou, SK

Kontakt: Marián Minarovič (+421905751936 - maio@maio.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: maio@maio.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 13.12.2022 16:36

Výsledná cena: 38160,00 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince
pod Javorinou.“

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

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

(nevyplnený)

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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Vypracovanie projektovej dokumentácie celok 1,0 38160,00  38160,00  38160,00

Cena spolu:   38160,00 € s DPH



1

Názov projektu: 

„Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ 

Rozsah projektovej dokumentácie: 
Prieskumné práce - Zameranie skutkového stavu objektov 

Vypracovanie projektu stavby. Obsah projektu bude spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), vyhlášok MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z., príslušných STN, všeobecno-technických
požiadaviek na výstavbu, požiadaviek pre získanie financovania z programu Plán obnovy a požiadaviek objednávateľa. 

Obsah projektovej dokumentácie : 
-Sprievodná správa 
-Súhrnná technická správa 
-Situácia 
-SO 01 Základná škola s telocvičňou 
-Statický posudok 
-Protipožiarne riešenie stavby 
-Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí 
-Architektonicko stavebná časť 
-Zdravotechnika 
-Vykurovanie + kotolňa 
-Elektroinštalácia a bleskozvod 
-Dátové rozvody, rozhlas 
-Systém núteného vetrania kuchyne 
-Energetické posúdenie 
-SO 02 Fotovoltaický systém 
-SO 03 Rampa 
-SO 04 Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia 
- SO 05 Parkovanie bicyklov 
- Rozpočet a výkaz výmer 

Cena spolu:   38160,00 € s DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke

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

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O ZÁKAZKE
 

 



Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.14072

Názov zákazky: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod
Javorinou.“

Zverejnená: 6.12.2022 14:02

Ukončená: 15.12.2022 12:56

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 29500,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Najneskôr do - 31.3.2023

Lehota na predkladanie
ponúk: do 15.12.2022 12:00

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

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 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Všeobecný opis zákazky

1. Názov predmetu zákazky : 
Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ 

2. Postup verejného obstarávateľa : 
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. 

3. Kontaktná osoba pre VO : 
Ing. Dušan Málik - starosta obce  
starosta@obecbzince.sk 
 +421907 776 580 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 

5. Miesto dodania predmetu zákazky : 
Obec Bzince pod Javorinou. 

6. Termín dodania predmetu zákazky 
Najneskôr do -  31.3.2023 

7. Opis a rozsah predmetu zákazky : 

Názov projektu: 

„Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ 

Rozsah projektovej dokumentácie: 
Prieskumné práce - Zameranie skutkového stavu objektov 

Vypracovanie projektu stavby. Obsah projektu bude spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), vyhlášok MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z., príslušných STN, všeobecno-technických požiadaviek
na výstavbu, požiadaviek pre získanie financovania z programu Plán obnovy a požiadaviek objednávateľa. 



Obsah projektovej dokumentácie : 
-Sprievodná správa 
-Súhrnná technická správa 
-Situácia 
-SO 01 Základná škola s telocvičňou 
-Statický posudok 
-Protipožiarne riešenie stavby 
-Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí 
-Architektonicko stavebná časť 
-Zdravotechnika 
-Vykurovanie + kotolňa 
-Elektroinštalácia a bleskozvod 
-Dátové rozvody, rozhlas 
-Systém núteného vetrania kuchyne 
-Energetické posúdenie 
-SO 02 Fotovoltaický systém 
-SO 03 Rampa 
-SO 04 Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia 
- SO 05 Parkovanie bicyklov 
- Rozpočet a výkaz výmer 

        
8. Ekvivalentnosť : 
Irelevantné. 

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

11. Lehota viazanosti ponúk : 
Ponuky zostávajú platné počas trvania zmluvy. 

12. Možnosť delenia predmetu zákazky : 
Nie 

13. Variantné riešenie : 
Neumožňuje sa. 

14. Predpokladaná hodnota zákazky : 
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 29 500 eur. 

15. Obhliadka miesta : 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode
č. 3.

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Zmluva o dielo - predloží úspešný uchádzač. 

2. Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a dotačných zdrojov. 

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry bude do 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.  
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 

Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý



predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania,
resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 

Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie : 
Záujemca/uchádzač môže žiadať o vysvetlenie informácii potrebných na vypracovanie ponuky  vrátane všetkých príloh - tieto dokumenty
až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie
záujemcu/uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na
predkladanie ponúk. 

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

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

4. Zrušenie zákazky : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov. 

5. Zákaz účasti vo VO: 
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. 

6. Strpenie výkonu kontroly : 
Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na
spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Viac upresnené v zmluve o
dielo.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

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

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): 
A) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky aktuálny ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z
obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra. 

B) Doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

2. Vyhodnotenie ponúk 
- 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 resp. mu bude vystavená objednávka v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

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

1

Vypracovanie projektovej dokumentácie 1,0 celok 35400,00 € 38160,00 €

Názov projektu: 

„Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ 

Rozsah projektovej dokumentácie: 
Prieskumné práce - Zameranie skutkového stavu objektov 

Vypracovanie projektu stavby. Obsah projektu bude spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), vyhlášok MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z., príslušných STN, všeobecno-technických
požiadaviek na výstavbu, požiadaviek pre získanie financovania z programu Plán obnovy a požiadaviek objednávateľa. 

Obsah projektovej dokumentácie : 
-Sprievodná správa 
-Súhrnná technická správa 
-Situácia 
-SO 01 Základná škola s telocvičňou 
-Statický posudok 
-Protipožiarne riešenie stavby 
-Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí 
-Architektonicko stavebná časť 
-Zdravotechnika 
-Vykurovanie + kotolňa 
-Elektroinštalácia a bleskozvod 
-Dátové rozvody, rozhlas 
-Systém núteného vetrania kuchyne 
-Energetické posúdenie 
-SO 02 Fotovoltaický systém 
-SO 03 Rampa 
-SO 04 Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia 
- SO 05 Parkovanie bicyklov 
- Rozpočet a výkaz výmer 

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

Email Dátum

info@stavoport.sk 6.12.2022

jurajbicanovsky@gmail.com 6.12.2022

maio@maio.sk 6.12.2022

mario.klopan@ergaprojekt.sk 6.12.2022

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

ERGAprojekt s.r.o. 46935452 9.12.2022 11:09 35400,00 s DPH

FREE DOM 36294969 13.12.2022 16:36 38160,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. ERGAprojekt s.r.o. 46935452 35400,00 s DPH

2. FREE DOM 36294969 38160,00 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: ERGAprojekt s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 46935452 / 2023647571 / SK2023647571

Sídlo: Nám. J.C.Hronského 12, 97101 Prievidza, SK

Kontakt: Ing. Mário Klopan (+421905763596 - mario.klopan@ergaprojekt.sk)

Cena ponuky: 35400,00 € s DPH   Úspora: 7,2 %  

Položky

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Vypracovanie projektovej dokumentácie celok 1,0 35400,00  35400,00

Cena spolu:   35400,00 € s DPH

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

Podpis štatutárneho zástupcu:

Dátum:

Pečiatka:

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA
 

 



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 6.decembra 2022 14:03

Komu: jurajbicanovsky@gmail.com

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci systému TENDERnet Vás "Obec Bzince pod Javorinou" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“"
s predpokladanou hodnotou zákazky: 29500,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 15.12.2022 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfrOAiSMlTuKW3UzdlBoS9xS_EFEog77qI56M

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfrOAiSMlTuKW3UzdlBoS9xS_EFEog77qI56M
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 6.decembra 2022 14:03

Komu: maio@maio.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci systému TENDERnet Vás "Obec Bzince pod Javorinou" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“"
s predpokladanou hodnotou zákazky: 29500,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 15.12.2022 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfr_ZqnjTCDJpFiNtugXLxnd9gROIIKz08WXE

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfr_ZqnjTCDJpFiNtugXLxnd9gROIIKz08WXE
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 6.decembra 2022 14:03

Komu: mario.klopan@ergaprojekt.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci systému TENDERnet Vás "Obec Bzince pod Javorinou" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“"
s predpokladanou hodnotou zákazky: 29500,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 15.12.2022 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfrOAubtKMYKq4n7qktMhmIHcYMpriHZsXFxM

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfrOAubtKMYKq4n7qktMhmIHcYMpriHZsXFxM
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 6.decembra 2022 14:03

Komu: info@stavoport.sk

Predmet: Dopyt - Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou,
Bzince pod Javorinou.“

 

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Bzince pod Javorinou
Názov       |   Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej
hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   29500,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   15.12.2022 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 

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, 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/dUhYvKwfrbF1fRmVwEeDrgoo53xmI5t7Dm39qA
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfrbF1fRmVwEeDrgoo53xmI5t7Dm39qA
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 12.decembra 2022 12:54

Komu: jurajbicanovsky@gmail.com

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci systému TENDERnet Vás "Obec Bzince pod Javorinou" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“"
s predpokladanou hodnotou zákazky: 29500,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 15.12.2022 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfrOAiSMlTuKW3UzRVbTt7pqxSVxrAAle5o6M

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfrOAiSMlTuKW3UzRVbTt7pqxSVxrAAle5o6M
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 12.decembra 2022 12:54

Komu: maio@maio.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci systému TENDERnet Vás "Obec Bzince pod Javorinou" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“"
s predpokladanou hodnotou zákazky: 29500,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 15.12.2022 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfr_ZqnjTCDJpFiNho4qG3DlM-1gO6CDSkSL8

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfr_ZqnjTCDJpFiNho4qG3DlM-1gO6CDSkSL8
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 12.decembra 2022 12:54

Komu: info@stavoport.sk

Predmet: Dopyt - Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou,
Bzince pod Javorinou.“

 

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Bzince pod Javorinou
Názov       |   Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej
hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   29500,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   15.12.2022 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 

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, 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/dUhYvKwfrbF1fRmVw7fgxc_ecuC_9oud1R9S-g
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhYvKwfrbF1fRmVw7fgxc_ecuC_9oud1R9S-g
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 14.decembra 2022 12:00

Komu: info@stavoport.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: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod
Javorinou.“
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 15.12.2022 12:00

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUhYvKwfrbFxChPnfPh8uVBk

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUhYvKwfrbFxChPnfPh8uVBk
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 14.decembra 2022 12:00

Komu: jurajbicanovsky@gmail.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: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod
Javorinou.“
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 15.12.2022 12:00

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUhYvKwfrbFxChPnfPh8uVBk

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUhYvKwfrbFxChPnfPh8uVBk
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.decembra 2022 12:01

Komu: baca@tendernet.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy
s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/14072

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/14072
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.decembra 2022 12:01

Komu: starosta@obecbzince.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy
s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/14072

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/14072
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.decembra 2022 12:57

Komu: mario.klopan@ergaprojekt.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Bzince pod Javorinou s názvom: Projektová
dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ bola ukončená a
vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUhYvKwfrbFxChPnfPh8uVBk

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUhYvKwfrbFxChPnfPh8uVBk
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.decembra 2022 12:57

Komu: maio@maio.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Bzince pod Javorinou s názvom: Projektová
dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ bola vyhodnotená
a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.decembra 2022 12:57

Komu: baca@tendernet.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy
s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: ERGAprojekt s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/14072

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/14072
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.decembra 2022 12:57

Komu: starosta@obecbzince.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy
s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“ bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: ERGAprojekt s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/14072

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/14072
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.14072

Názov zákazky: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod
Javorinou.“

Zverejnená: 6.12.2022 14:02

Ukončená: 15.12.2022 12:56

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 29500,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Najneskôr do - 31.3.2023

Lehota na predkladanie
ponúk: do 15.12.2022 12:00

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

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

06.12.2022
14:02:44

Nákupca
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Zverejnenie zákazky 'Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej
školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“' na portáli www.tendernet.sk s nasledovnými
parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 15.12.2022 12:00
Anonymita: 1.stupeň

06.12.2022
14:03:19

Zákazka
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným príjemcom:
jurajbicanovsky@gmail.com, STAVOPORT s.r.o.

06.12.2022
14:03:20

Zákazka
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným príjemcom:
maio@maio.sk, FREE DOM

06.12.2022
14:03:20

Zákazka
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným príjemcom:
mario.klopan@ergaprojekt.sk, ERGAprojekt s.r.o.

06.12.2022
14:03:20

Zákazka
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

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

09.12.2022
11:09:17

Zákazka
Uchádzač

Obec
Bzince pod
Javorinou

Uchádzač ERGAprojekt s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 29500,00 € bez DPH.

12.12.2022
12:54:08

Zákazka
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným príjemcom:
jurajbicanovsky@gmail.com, STAVOPORT s.r.o.

12.12.2022
12:54:08

Zákazka
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným príjemcom:
maio@maio.sk, FREE DOM

12.12.2022
12:54:09

Zákazka
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

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

13.12.2022
16:34:29

Zákazka
Uchádzač

FREE DOM Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za obdobie zverejnenia:
1



13.12.2022
16:36:12

Zákazka
Uchádzač

Obec
Bzince pod
Javorinou

Uchádzač FREE DOM sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 31800,00 € bez DPH.

14.12.2022
12:00:47

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola' nasledovným
príjemcom:
info@stavoport.sk, (neregistrovaný)
jurajbicanovsky@gmail.com, STAVOPORT s.r.o.

15.12.2022
12:00:00

Zákazka
Systém

TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

15.12.2022
12:01:08

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

15.12.2022
12:56:58

Zákazka
Nákupca

Obec
Bzince pod
Javorinou

Vyhodnotenie zákazky

15.12.2022
12:57:04

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným príjemcom:
mario.klopan@ergaprojekt.sk, ERGAprojekt s.r.o.

15.12.2022
12:57:04

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným príjemcom:
maio@maio.sk, FREE DOM

15.12.2022
12:57:05

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod Javorinou.“
Číslo zákazky: 14072
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

1. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
ERGAprojekt s.r.o. (ID uchádzača: 46935452)
Ing. Mário Klopan
Sídlo alebo miesto podnikania:
Nám. J.C.Hronského 12
97101 Prievidza
Ponuka: 35400,00 € s DPH
 

2. Poradové číslo ponuky: 2
Obchodné meno:
FREE DOM (ID uchádzača: 36294969)
Marián Minarovič
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ostratická 155
95852 Žabokreky nad Nitrou
Ponuka: 38160,00 € s DPH
 

 

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

https://www.tendernet.sk


Protokol o zmenách zákazky č.14072

Názov zákazky: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou, Bzince pod
Javorinou.“

Zverejnená: 6.12.2022 14:02

Ukončená: 15.12.2022 12:56

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 29500,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Najneskôr do - 31.3.2023

Lehota na predkladanie
ponúk: do 15.12.2022 12:00

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

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: Projektová dokumentácia - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s telocvičňou,
Bzince pod Javorinou.“

ktoré predkladám na kontrolu VO týmto

čestne prehlasujem, že

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

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis a pečiatka

Dátum a miesto

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
 

 


