
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Dolná Tižina

Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 15.6.2020 10:17

Dátum ukončenia zákazky: 2.9.2020 10:13

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Dolná Tižina

IČO 00321249

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina, SK

Kontaktná osoba Ing. Ľubica Ďuricová, +421905393926, obec@obecdolnatizina.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 2020 (podľa dohody)

Lehota na predkladanie
ponúk: do 25.6.2020 do 14:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU
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.

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce : "Miestna obslúžna komunikácia - úsek B".

2. 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.

3. 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.

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

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

6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj
vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.

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

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

https://www.tendernet.sk/zakazka?cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU


9. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

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

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

12. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.07.2020 .

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

14. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že časť položiek už je uskutočnených a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zúžiť
rozsah zákazky podľa svojich požiadaviek.

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

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Miestna obslúžna komunikácia - úsek B 1,000 celkom

Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č.1 a 2. Tieto prílohy sú pre uchádzačov záväzné.

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

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia.rar Iné 15.6.2020 3,6 MB

Príloha č. 2 - Výkaz výmer.xls Iné 15.6.2020 84,5 kB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
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CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka RENOVIA s.r.o.

Názov uchádzača: RENOVIA s.r.o.

IČO: 31627684

Sídlo: Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec, SK

Kontakt: Peter Kamiač (+421918363033 - kamiac@renovia.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: kamiac@renovia.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 25.6.2020 8:22

Výsledná cena: 91185,13 € s DPH   (Cena ponuky: 91185,13 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

Zadávateľ: Obec Dolná Tižina (Dolná Tižina) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Miestna obslúžna komunikácia - úsek B celkom 1,000 91185,13  91185,13  91185,13

Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č.1 a 2. Tieto prílohy sú pre uchádzačov záväzné.

Cena spolu:   91185,13 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Ocenený výkaz-výmer.pdf Iné 25.6.2020 2,4 MB

Ocenený výkaz-výmer.xls Iné 25.6.2020 74,5 kB



Ponuka STAVEKO-SK, a.s. Žilina

Názov uchádzača: STAVEKO-SK, a.s. Žilina

IČO: 43900542

Sídlo: K cintorínu 561/45, 01004 Žilina, SK

Kontakt: Vladimír Lazar (+421903502456 - stavekosk@stavekosk.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

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

Dátum a čas predloženia
ponuky: 25.6.2020 10:40

Výsledná cena: 113262,00 € s DPH   (Cena ponuky: 113262,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

Zadávateľ: Obec Dolná Tižina (Dolná Tižina) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Miestna obslúžna komunikácia - úsek B celkom 1,000 113262,00  113262,00  113262,00

Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č.1 a 2. Tieto prílohy sú pre uchádzačov záväzné.

Cena spolu:   113262,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Komunikácia Dolná Tižina 5.pdf Iné 25.6.2020 1007,7 kB



Ponuka Eurommsk s.r.o.

Názov uchádzača: Eurommsk s.r.o.

IČO: 46609164

Sídlo: Štrková 4/585, 01188 Žilina, SK

Kontakt: Milan Mihalčatin (+421948387665 - eurommsro@gmail.com)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: eurommsro@gmail.com

Dátum a čas predloženia
ponuky: 25.6.2020 12:44

Výsledná cena: 101400,00 € s DPH   (Cena ponuky: 101400,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

Zadávateľ: Obec Dolná Tižina (Dolná Tižina) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Miestna obslúžna komunikácia - úsek B celkom 1,000 101400,00  101400,00  101400,00

Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č.1 a 2. Tieto prílohy sú pre uchádzačov záväzné.

Cena spolu:   101400,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

scan0065.pdf Iné 25.6.2020 1,8 MB



Ponuka D.A.L., spol. s r.o.

Názov uchádzača: D.A.L., spol. s r.o.

IČO: 36413861

Sídlo: Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, SK

Kontakt: Marcel Melega (+421940792749 - info@dal.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: info@dal.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 25.6.2020 13:55

Výsledná cena: 94436,71 € s DPH   (Cena ponuky: 94436,71 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

Zadávateľ: Obec Dolná Tižina (Dolná Tižina) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Miestna obslúžna komunikácia - úsek B celkom 1,000 94436,71  94436,71  94436,71

Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č.1 a 2. Tieto prílohy sú pre uchádzačov záväzné.

Cena spolu:   94436,71 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Príloha č. 2 - Výkaz výmer.xls Iné 25.6.2020 98,5 kB

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

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O ZÁKAZKE
 

 



Protokol o zákazke č.5844

Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

Zverejnená: 15.6.2020

Ukončená: 2.9.2020

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 2020 (podľa dohody)

Lehota na predkladanie
ponúk: 25.6.2020 14:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ

Firma Obec Dolná Tižina

IČO / DIČ / IČDPH: 00321249 /         / neplatca DPH

Adresa Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina, SK

Kontaktná osoba Ing. Ľubica Ďuricová, +421905393926, obec@obecdolnatizina.sk

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce



Opis zákazky

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce : "Miestna obslúžna komunikácia - úsek
B".

2. 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.

3. 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.

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

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

6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými
položkami.

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

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

9. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.

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

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

12. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.07.2020 .

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

14. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že časť položiek už je uskutočnených a verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zúžiť rozsah zákazky podľa svojich požiadaviek.

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

Opis

Položky zákazky

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

1
Miestna obslúžna komunikácia - úsek B 1,000 celkom 91185,13 € 113262,00 €

Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č.1 a 2. Tieto prílohy sú pre uchádzačov záväzné.

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



Email Dátum

dal@dal.sk 15.6.2020

eurommsro@gmail.com 15.6.2020

melega@dal.sk 15.6.2020

mjaros@licitor.sk 15.6.2020

moskal@enzasro.sk 15.6.2020

stavekosk@stavekosk.sk 15.6.2020

tomas.kosa@hspsystem.sk 15.6.2020

vistoza@vistoza.sk 15.6.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

RENOVIA s.r.o. 31627684 25.6.2020 8:22 91185,13 s DPH

D.A.L., spol. s r.o. 36413861 25.6.2020 13:55 94436,71 s DPH

STAVEKO-SK, a.s. Žilina 43900542 25.6.2020 10:40 113262,00 s DPH

Eurommsk s.r.o. 46609164 25.6.2020 12:44 101400,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Eurommsk s.r.o. 46609164 101400,00 s DPH

2. STAVEKO-SK, a.s. Žilina 43900542 113262,00 s DPH

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

Názov Odôvodnenie

RENOVIA
s.r.o.

Ponuka uchádzača nebude hodnotená z dôvodu oznámenia uchádzača o nepristúpení ku uzatvoreniu zmluvy o dielo k
predmetnej zákazke.

D.A.L., spol. s
r.o.

Ponuka uchádzača nebude hodnotená z dôvodu oznámenia uchádzača o nepristúpení ku uzatvoreniu zmluvy o dielo k
predmetnej zákazke.

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

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Eurommsk s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 46609164 / 2023505396 / SK2023505396

Sídlo: Štrková 4/585, 01188 Žilina, SK

Kontakt: Milan Mihalčatin (+421948387665 - eurommsro@gmail.com)

Výsledná cena: 101400,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 101400,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Miestna obslúžna komunikácia - úsek B celkom 1,000 101400,00  101400,00

Cena spolu:   101400,00 € s DPH

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

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA
 

 



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.júna 2020 10:17

Komu: dal@dal.sk

Predmet: Dopyt - Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

 

Obec Dolná Tižina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet, žiada
o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Dolná Tižina
Názov       |   Miestna obslúžna komunikácia - úsek B 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   25.06.2020
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

Tendernet, 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/zakazka?cbdZujQtVw4kmD4YFEkLCm8RGF0E5Jc0h9bS03LSpw
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbdZujQtVw4kmD4YFEkLCm8RGF0E5Jc0h9bS03LSpw
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.júna 2020 10:17

Komu: eurommsro@gmail.com

Predmet: Dopyt - Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

 

Obec Dolná Tižina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet, žiada
o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Dolná Tižina
Názov       |   Miestna obslúžna komunikácia - úsek B 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   25.06.2020
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

Tendernet, 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/zakazka?cbdZujQtVw4klS3VlWOYUUXUEgGsNDf0B9bS03IUbQ
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbdZujQtVw4klS3VlWOYUUXUEgGsNDf0B9bS03IUbQ
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.júna 2020 10:17

Komu: melega@dal.sk

Predmet: Dopyt - Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

 

Obec Dolná Tižina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet, žiada
o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Dolná Tižina
Názov       |   Miestna obslúžna komunikácia - úsek B 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   25.06.2020
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

Tendernet, 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/zakazka?cbdZujQtVw4kmUHElLtUBnPQ6hFM9Lf0B9bS03JhAg
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbdZujQtVw4kmUHElLtUBnPQ6hFM9Lf0B9bS03JhAg
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.júna 2020 10:17

Komu: mjaros@licitor.sk

Predmet: Dopyt - Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

 

Obec Dolná Tižina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet, žiada
o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Dolná Tižina
Názov       |   Miestna obslúžna komunikácia - úsek B 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   25.06.2020
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

Tendernet, 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/zakazka?cbdZujQtVw4kmztdlEc6eVxStpk81Pd0B9bS03IHvw
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbdZujQtVw4kmztdlEc6eVxStpk81Pd0B9bS03IHvw
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.júna 2020 10:17

Komu: moskal@enzasro.sk

Predmet: Dopyt - Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

 

Obec Dolná Tižina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet, žiada
o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Dolná Tižina
Názov       |   Miestna obslúžna komunikácia - úsek B 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   25.06.2020
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

Tendernet, 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/zakazka?cbdZujQtVw4lghq3qaMdOmIO7ulclHd0B9bS03Jbeg
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbdZujQtVw4lghq3qaMdOmIO7ulclHd0B9bS03Jbeg
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.júna 2020 10:17

Komu: stavekosk@stavekosk.sk

Predmet: Dopyt - Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

 

Obec Dolná Tižina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet, žiada
o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Dolná Tižina
Názov       |   Miestna obslúžna komunikácia - úsek B 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   25.06.2020
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

Tendernet, 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/zakazka?cbdZujQtVw4lgxeLKbAzLl5PHBUUhFe0h9bS03Lo_w
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbdZujQtVw4lgxeLKbAzLl5PHBUUhFe0h9bS03Lo_w
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.júna 2020 10:17

Komu: vistoza@vistoza.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Dolná Tižina" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Miestna obslúžna komunikácia - úsek B" s predpokladanou hodnotou zákazky: neuvedená.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 25.06.2020.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbdZujQuac5dyRGYVSRyWJIHDHVUBFe0h9bS03IedA

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?cbdZujQuac5dyRGYVSRyWJIHDHVUBFe0h9bS03IedA


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.júna 2020 14:00

Komu: dal@dal.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Dolná Tižina čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.júna 2020 14:00

Komu: eurommsro@gmail.com

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Dolná Tižina čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.júna 2020 14:00

Komu: melega@dal.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Dolná Tižina čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.júna 2020 14:00

Komu: mjaros@licitor.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Dolná Tižina čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.júna 2020 14:00

Komu: moskal@enzasro.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Dolná Tižina čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.júna 2020 14:00

Komu: stavekosk@stavekosk.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Dolná Tižina čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.júna 2020 14:00

Komu: tomas.kosa@hspsystem.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Dolná Tižina čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.júna 2020 14:00

Komu: vistoza@vistoza.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Dolná Tižina čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 25.júna 2020 14:00

Komu: gondzar@tendernet.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Miestna obslúžna komunikácia - úsek B bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť
výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/5844

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/5844
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 25.júna 2020 14:00

Komu: obec@obecdolnatizina.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Miestna obslúžna komunikácia - úsek B bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť
výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/5844

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/5844
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 2.septembra 2020 10:13

Komu: eurommsro@gmail.com

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Dolná Tižina s názvom: Miestna obslúžna
komunikácia - úsek B bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cbdZujQvJCrwlnsgkmK0lPU
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 2.septembra 2020 10:13

Komu: kamiac@renovia.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Dolná Tižina s názvom: Miestna obslúžna
komunikácia - úsek B bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného
uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 2.septembra 2020 10:13

Komu: info@dal.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Dolná Tižina s názvom: Miestna obslúžna
komunikácia - úsek B bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného
uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 2.septembra 2020 10:13

Komu: stavekosk@stavekosk.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Dolná Tižina s názvom: Miestna obslúžna
komunikácia - úsek B bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného
uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 2.septembra 2020 10:13

Komu: gondzar@tendernet.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Miestna obslúžna komunikácia - úsek B bola práve ukončená a vyhral dodávateľ:
Eurommsk s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/5844

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/5844
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 2.septembra 2020 10:13

Komu: obec@obecdolnatizina.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Miestna obslúžna komunikácia - úsek B bola práve ukončená a vyhral dodávateľ:
Eurommsk s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/5844

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/5844
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.5844

Názov zákazky: Miestna obslúžna komunikácia - úsek B

Zverejnená: 15.6.2020

Ukončená: 2.9.2020

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 2020 (podľa dohody)

Lehota na predkladanie
ponúk: 25.6.2020 14:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ

Firma Obec Dolná Tižina

IČO / DIČ / IČDPH: 00321249 /         / neplatca DPH

Adresa Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina, SK

Kontaktná osoba Ing. Ľubica Ďuricová, +421905393926, obec@obecdolnatizina.sk

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

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov
zdroja Popis auditu

15.06.2020 10:17:36 Nakupca Nakupca Obec Dolná
Tižina

Zverejnenie zákazky 'Miestna obslúžna komunikácia - úsek B' na portáli
www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 25.6.2020 14:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: nie
Anonymná: áno (1.stupeň)

15.06.2020 10:17:45 Zakazka Nakupca Obec Dolná
Tižina

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

15.06.2020 10:17:45 Zakazka Nakupca Obec Dolná
Tižina

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

15.06.2020 10:17:46 Zakazka Nakupca Obec Dolná
Tižina

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

15.06.2020 10:17:46 Zakazka Nakupca Obec Dolná
Tižina

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

15.06.2020 10:17:46 Zakazka Nakupca Obec Dolná
Tižina

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

15.06.2020 10:17:47 Zakazka Nakupca Obec Dolná
Tižina

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
stavekosk@stavekosk.sk, STAVEKO-SK, a.s. Žilina

15.06.2020 10:17:47 Zakazka Nakupca Obec Dolná
Tižina

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

15.06.2020 14:52:24 Zakazka Uchadzac
STAVEKO-
SK, a.s.
Žilina

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 6

15.06.2020 20:50:30 Zakazka Uchadzac Eurommsk
s.r.o.

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

22.06.2020 09:34:35 Zakazka Uchadzac RENOVIA
s.r.o.

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



24.06.2020 14:00:29 Zakazka System TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola'
nasledovným príjemcom:

25.06.2020 08:08:39 Zakazka Uchadzac
STAVEKO-
SK, a.s.
Žilina

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 6

25.06.2020 08:22:07 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač RENOVIA s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
75987,61 € bez DPH.

25.06.2020 10:40:15 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač STAVEKO-SK, a.s. Žilina sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 94385,00 € bez DPH.

25.06.2020 12:42:35 Zakazka Uchadzac Eurommsk
s.r.o.

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

25.06.2020 12:44:54 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač Eurommsk s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
84500,00 € bez DPH.

25.06.2020 12:52:48 Zakazka Uchadzac D.A.L., spol.
s r.o.

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

25.06.2020 13:55:38 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač D.A.L., spol. s r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
78697,26 € bez DPH.

25.06.2020 14:00:00 Zakazka System TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

25.06.2020 14:00:50 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky'
nasledovným príjemcom:
gondzar@tendernet.sk, Mgr. Michal Gondžár
obec@obecdolnatizina.sk, Obec Dolná Tižina

02.09.2020 10:12:57 Zakazka Nakupca Obec Dolná
Tižina

Ponuka od RENOVIA s.r.o. v sume 91185,13 € s DPH bola pri posudzovaní
výsledku zákazky vylúčená nákupcom z dôvodu:
Ponuka uchádzača nebude hodnotená z dôvodu oznámenia uchádzača o
nepristúpení ku uzatvoreniu zmluvy o dielo k predmetnej zákazke.

02.09.2020 10:13:01 Zakazka Nakupca Obec Dolná
Tižina

Ponuka od D.A.L., spol. s r.o. v sume 94436,71 € s DPH bola pri posudzovaní
výsledku zákazky vylúčená nákupcom z dôvodu:
Ponuka uchádzača nebude hodnotená z dôvodu oznámenia uchádzača o
nepristúpení ku uzatvoreniu zmluvy o dielo k predmetnej zákazke.

02.09.2020 10:13:06 Zakazka Nakupca Obec Dolná
Tižina Vyhodnotenie zákazky

02.09.2020 10:13:53 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
eurommsro@gmail.com, Eurommsk s.r.o.

02.09.2020 10:13:54 Zakazka System TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
kamiac@renovia.sk, RENOVIA s.r.o.
info@dal.sk, D.A.L., spol. s r.o.
stavekosk@stavekosk.sk, STAVEKO-SK, a.s. Žilina

02.09.2020 10:13:54 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky'
nasledovným príjemcom:
gondzar@tendernet.sk, Mgr. Michal Gondžár
obec@obecdolnatizina.sk, Obec Dolná Tižina

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov
zdroja Popis auditu
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