
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Dolná Tižina

Názov zákazky: Detské ihrisko v Dolnej Tižine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 9.6.2021 13:03

Dátum ukončenia zákazky: 21.6.2021 14:37

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Detské ihrisko v Dolnej Tižine

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Dolná Tižina

IČO 00321249

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Dolná Tižina 333, 01304 Dolná Tižina, SK

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

 

Informácie o zákazke

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

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: do 21.07.2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 18.6.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia obstarávateľa : 
Názov obstarávateľa: Obec Dolná Tižina 
Sídlo: Obecný úrad Dolná Tižina, Dolná Tižina 333 
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubica Ďuricová 
IČO: 00 321 249 

Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Ďuricová 
telefón: 0905 393 926 
e-mail: starostka@obecdolnatizina.sk 

2. Predmet zákazky : 
Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : Detské ihrisko v Dolnej Tižine. 

3. Postup verejného obstarávateľa : 
Obec Dolná Tižina, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku
"Detské ihrisko v Dolnej Tiźine". 

4. Miesto dodania predmetu zákazky : 
Obec Dolná Tižina 

6. Termín dodania predmetu zákazky : 
Realizácia do 21.07.2021 

7. Opis predmetu zákazky : 
Predmetom zákazky sú práce v zmysle dokumentácie uvedene v prílohe zadania. 

Verejný obstarávateľ prikladá ku výzve technický popis jednotlivých požadovaných prvkov ako aj celkového technického riešenie. Všetky
uvedené parametre sú určené ako minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s vyššími resp. lepšími parametrami. Predkladaná

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo


cena uchádzača musí obsahovať aj montáž , dodávku a práce a ostatné nevyhnutné náklady. 

8. Ekvivalentnosť : 
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
„ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy
pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet
alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. Pokiaľ uchádzač takúto
prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok. 

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 : 
Do 31.12.2021 

12. Možnosť delenia predmetu zákazky : 
Nie 

13. Variantné riešenie : 
Neumožňuje sa. 

14. Zoznam príloh : 

Príloha č. 1 Technická špecifikácia 
Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Zmluva o dielo. 

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa. 

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

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry do 30 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi resp. v čiastkových
faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objednávateľom. 
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/objednávke, 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 : 
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 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. Register partnerov verejného sektora :  
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy,
nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety musí byť
naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. 

5. Zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty 
 Nie 

6. 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.

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. 
Obsah ponuky: 
A) Cenová ponuka predložená v systéme TENDERnet 
B) Technická špecifikácia jednotlivých prvkov 

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...): 
E) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky 

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 v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Nerezová reťazová hojdačka so sedákmi pre menšie a väčšie deti a s hniezdom 1,0 ks

2 Kolotoč nerezový so sedením 1,0 ks

3 Nerezová lavička s operadlom 3,0 ks



4 Vežová zostava z nerezu s tromi vežami , lanovými mostíkmi, „monkey“ závesnou dráhou a rebrinou s lanovou
sieťou a hrazdami. 1,0 ks

5 Kopec z EPDM granulátu s prelezom v nerezu 1,0 ks

6 Gum.dlažba, 1x1m x 4cm (hr) (VP 1,4m) - červená - m² 16,0 m2

7
Dopadová plocha 130,0 m2

Technická špecifikácia: EPDM HIC 217 cm s 2 farbami

8 Úprava podložia a terénu 1,0 celkom

9 Montáž a doprava 1,0 celkom

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

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

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č. 1 Technická špecifikácia.rar Iné 675,7 kB

Príloha č. 2 Zmluva o dielo.docx Iné 34,3 kB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
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CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka Darien, s.r.o.

Názov uchádzača: Darien, s.r.o.

IČO: 36583740

Sídlo: Bukovecká 10, 04012 Košice, SK

Kontakt: Ing. Milan Sepeši (+421911611009 - ponuky@darien.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: ponuky@darien.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 16.6.2021 10:04

Výsledná cena: 40618,08 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Detské ihrisko v Dolnej Tižine

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

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Dobry den, posielame cenovu ponuku na Detske ihrisko v Dolnej Tizine spolu s prilohou Technické požiadavky DI Dolná Tižina. S
pozdravom

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 Nerezová reťazová hojdačka so sedákmi pre menšie a väčšie deti
a s hniezdom ks 1,0 1944,00  1944,00  1944,00

2 Kolotoč nerezový so sedením ks 1,0 1710,00  1710,00  1710,00

3 Nerezová lavička s operadlom ks 3,0 282,00  282,00  846,00

4
Vežová zostava z nerezu s tromi vežami , lanovými mostíkmi,
„monkey“ závesnou dráhou a rebrinou s lanovou sieťou a
hrazdami.

ks 1,0 11100,00  11100,00  11100,00

5 Kopec z EPDM granulátu s prelezom v nerezu ks 1,0 3300,00  3300,00  3300,00

6 Gum.dlažba, 1x1m x 4cm (hr) (VP 1,4m) - červená - m² m2 16,0 29,88  29,88  478,08

7
Dopadová plocha m2 130,0 84,00  84,00  10920,00

Technická špecifikácia: EPDM HIC 217 cm s 2 farbami

8 Úprava podložia a terénu celkom 1,0 3900,00  3900,00  3900,00

9 Montáž a doprava celkom 1,0 6420,00  6420,00  6420,00

Cena spolu:   40618,08 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Technické požiadavky DI Dolná Tižina.pdf Iné 16.6.2021 10:01 478,5 kB

VzOR Darien 22032021.pdf Iné 17.6.2021 7:55 2,3 MB



Ponuka KOSTE plus s.r.o.

Názov uchádzača: KOSTE plus s.r.o.

IČO: 48324582

Sídlo: Kožušnícka 86/5, 91105 Trenčín, SK

Kontakt: Ivan Kostelný (+421905631492 - koste@koste.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

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

Dátum a čas predloženia
ponuky: 16.6.2021 18:06

Výsledná cena: 36269,66 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Detské ihrisko v Dolnej Tižine

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

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

(nevyplnený)

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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1 Nerezová reťazová hojdačka so sedákmi pre menšie a väčšie deti
a s hniezdom ks 1,0 1833,60  1833,60  1833,60

2 Kolotoč nerezový so sedením ks 1,0 1608,00  1608,00  1608,00

3 Nerezová lavička s operadlom ks 3,0 256,80  256,80  770,40

4
Vežová zostava z nerezu s tromi vežami , lanovými mostíkmi,
„monkey“ závesnou dráhou a rebrinou s lanovou sieťou a
hrazdami.

ks 1,0 9992,40  9992,40  9992,40

5 Kopec z EPDM granulátu s prelezom v nerezu ks 1,0 2971,20  2971,20  2971,20

6 Gum.dlažba, 1x1m x 4cm (hr) (VP 1,4m) - červená - m² m2 16,0 31,32  31,32  501,12

7
Dopadová plocha m2 130,0 96,00  96,00  12480,00

Technická špecifikácia: EPDM HIC 217 cm s 2 farbami

8 Úprava podložia a terénu celkom 1,0 726,84  726,84  726,84

9 Montáž a doprava celkom 1,0 5386,10  5386,10  5386,10

Cena spolu:   36269,66 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Technické požiadavky.pdf Iné 16.6.2021 17:55 80,4 kB

TL_PLU103B N_Trojhojdačka hniezdo.pdf Iné 16.6.2021 17:56 1,7 MB

TL_P409 N_Kolotoč.pdf Iné 16.6.2021 17:57 1,6 MB

TL_Lavičky.pdf Iné 16.6.2021 18:00 2,4 MB

TL_PA16.pdf Iné 16.6.2021 18:02 1,8 MB

TL_E10_Hill L-tube.pdf Iné 16.6.2021 18:04 64 kB

TL_1140_Guma.pdf Iné 16.6.2021 18:06 1,5 MB



El. výpis z ORSR.pdf Iné 16.6.2021 18:07 78,9 kB

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť



Ponuka NAVI - SPORT CZ, s.r.o.

Názov uchádzača: NAVI - SPORT CZ, s.r.o.

IČO: 05687489

Sídlo: Oldřichovice 738, 73961 Třinec, CZ

Kontakt: Gabriela Przywarová (+420777 853 500 - info@navisport.cz)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: info@navisport.cz

Dátum a čas predloženia
ponuky: 17.6.2021 13:48

Výsledná cena: 38984,40 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Detské ihrisko v Dolnej Tižine

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

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Dobrý den, zasílám naši nabídku pro obec Dolná Tižina. S pozdravem Gabriela Przywarová jednatelka společnosti

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 Nerezová reťazová hojdačka so sedákmi pre menšie a väčšie deti
a s hniezdom ks 1,0 2028,00  2028,00  2028,00

2 Kolotoč nerezový so sedením ks 1,0 1788,00  1788,00  1788,00

3 Nerezová lavička s operadlom ks 3,0 310,80  310,80  932,40

4
Vežová zostava z nerezu s tromi vežami , lanovými mostíkmi,
„monkey“ závesnou dráhou a rebrinou s lanovou sieťou a
hrazdami.

ks 1,0 11880,00  11880,00  11880,00

5 Kopec z EPDM granulátu s prelezom v nerezu ks 1,0 3228,00  3228,00  3228,00

6 Gum.dlažba, 1x1m x 4cm (hr) (VP 1,4m) - červená - m² m2 16,0 30,00  30,00  480,00

7
Dopadová plocha m2 130,0 90,00  90,00  11700,00

Technická špecifikácia: EPDM HIC 217 cm s 2 farbami

8 Úprava podložia a terénu celkom 1,0 2280,00  2280,00  2280,00

9 Montáž a doprava celkom 1,0 4668,00  4668,00  4668,00

Cena spolu:   38984,40 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Výpis z OR.pdf Iné 17.6.2021 13:39 411,2 kB

Výpis z ŽR.pdf Iné 17.6.2021 13:40 403,4 kB

G. Przywarová-výpis z rejstříku trestů.pdf Iné 17.6.2021 13:40 406,5 kB

Čestné prohlášení.pdf Iné 17.6.2021 13:40 203,3 kB

Čestné prohlášení-základní kvalifikační předpoklady.pdf Iné 17.6.2021 13:40 290,0 kB

Technická specifikace prvků.docx Iné 17.6.2021 13:47 15,2 kB

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

https://www.tendernet.sk


Protokol o výslednom poradí zákazky
 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
01304 Dolná Tižina
IČO: 00321249

 

Názov zákazky: Detské ihrisko v Dolnej Tižine
Číslo zákazky: 8670
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

1. Poradové číslo ponuky: 2
Obchodné meno:
KOSTE plus s.r.o. (ID uchádzača: 48324582)
Ivan Kostelný
Sídlo alebo miesto podnikania:
Kožušnícka 86/5
91105 Trenčín
Ponuka: 36269,66 € s DPH
 

2. Poradové číslo ponuky: 3
Obchodné meno:
NAVI - SPORT CZ, s.r.o. (ID uchádzača: 05687489)
Gabriela Przywarová
Sídlo alebo miesto podnikania:
Oldřichovice 738
73961 Třinec
Ponuka: 38984,40 € s DPH
 

3. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
Darien, s.r.o. (ID uchádzača: 36583740)
Ing. Milan Sepeši
Sídlo alebo miesto podnikania:
Bukovecká 10
04012 Košice
Ponuka: 40618,08 € s DPH
 

 

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

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O ZÁKAZKE
 

 



Protokol o zákazke č.8670

Názov zákazky: Detské ihrisko v Dolnej Tižine

Zverejnená: 9.6.2021 13:03

Ukončená: 21.6.2021 14:37

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
● Zverejnenie zákazky na webovej stránke verejného obstarávateľa

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: do 21.07.2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 18.6.2021 12:00

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

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Obec Dolná Tižina

IČO / DIČ / IČDPH: 00321249 /         / neplatca DPH

Adresa Dolná Tižina 333, 01304 Dolná Tižina, SK

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

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia obstarávateľa : 
Názov obstarávateľa: Obec Dolná Tižina 
Sídlo: Obecný úrad Dolná Tižina, Dolná Tižina 333 
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubica Ďuricová 
IČO: 00 321 249 

Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Ďuricová 
telefón: 0905 393 926 
e-mail: starostka@obecdolnatizina.sk 

2. Predmet zákazky : 
Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : Detské ihrisko v Dolnej Tižine. 

3. Postup verejného obstarávateľa : 
Obec Dolná Tižina, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku
"Detské ihrisko v Dolnej Tiźine". 

4. Miesto dodania predmetu zákazky : 
Obec Dolná Tižina 

6. Termín dodania predmetu zákazky : 
Realizácia do 21.07.2021 

7. Opis predmetu zákazky : 
Predmetom zákazky sú práce v zmysle dokumentácie uvedene v prílohe zadania. 

Verejný obstarávateľ prikladá ku výzve technický popis jednotlivých požadovaných prvkov ako aj celkového technického riešenie. Všetky
uvedené parametre sú určené ako minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s vyššími resp. lepšími parametrami. Predkladaná
cena uchádzača musí obsahovať aj montáž , dodávku a práce a ostatné nevyhnutné náklady. 

8. Ekvivalentnosť : 
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
„ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 



b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy
pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet
alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. Pokiaľ uchádzač takúto
prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok. 

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 : 
Do 31.12.2021 

12. Možnosť delenia predmetu zákazky : 
Nie 

13. Variantné riešenie : 
Neumožňuje sa. 

14. Zoznam príloh : 

Príloha č. 1 Technická špecifikácia 
Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Zmluva o dielo. 

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa. 

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

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry do 30 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi resp. v čiastkových
faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objednávateľom. 
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/objednávke, 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 : 
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 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. Register partnerov verejného sektora :  
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy,
nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety musí byť
naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. 

5. Zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty 
 Nie 

6. 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.

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. 
Obsah ponuky: 
A) Cenová ponuka predložená v systéme TENDERnet 
B) Technická špecifikácia jednotlivých prvkov 

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...): 
E) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky 

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 v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia
ponuka

Najvyššia
ponuka

1 Nerezová reťazová hojdačka so sedákmi pre menšie a väčšie deti a s hniezdom 1,0 ks 1833,60 € 2028,00 €

2 Kolotoč nerezový so sedením 1,0 ks 1608,00 € 1788,00 €

3 Nerezová lavička s operadlom 3,0 ks 256,80 € 310,80 €

4 Vežová zostava z nerezu s tromi vežami , lanovými mostíkmi, „monkey“ závesnou dráhou a
rebrinou s lanovou sieťou a hrazdami. 1,0 ks 9992,40 € 11880,00

€

5 Kopec z EPDM granulátu s prelezom v nerezu 1,0 ks 2971,20 € 3300,00 €

6 Gum.dlažba, 1x1m x 4cm (hr) (VP 1,4m) - červená - m² 16,0 m2 29,88 € 31,32 €

Dopadová plocha 130,0 m2 84,00 € 96,00 €
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Technická špecifikácia: EPDM HIC 217 cm s 2 farbami

8 Úprava podložia a terénu 1,0 celkom 726,84 € 3900,00 €

9 Montáž a doprava 1,0 celkom 4668,00 € 6420,00 €

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia
ponuka

Najvyššia
ponuka

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

Email Dátum

koste@koste.sk 9.6.2021

obchod@navisport.cz 9.6.2021

ponuky@darien.sk 9.6.2021

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Darien, s.r.o. 36583740 16.6.2021 10:04 40618,08 s DPH

KOSTE plus s.r.o. 48324582 16.6.2021 18:06 36269,66 s DPH

NAVI - SPORT CZ, s.r.o. 05687489 17.6.2021 13:48 38984,40 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. KOSTE plus s.r.o. 48324582 36269,66 s DPH

2. NAVI - SPORT CZ, s.r.o. 05687489 38984,40 s DPH

3. Darien, s.r.o. 36583740 40618,08 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: KOSTE plus s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 48324582 / 2120141540 / SK2120141540

Sídlo: Kožušnícka 86/5, 91105 Trenčín, SK

Kontakt: Ivan Kostelný (+421905631492 - koste@koste.sk)

Cena ponuky: 36269,66 € s DPH   Úspora: 10,7 %  

Položky

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Nerezová reťazová hojdačka so sedákmi pre menšie a väčšie deti a s hniezdom ks 1,0 1833,60  1833,60

2 Kolotoč nerezový so sedením ks 1,0 1608,00  1608,00

3 Nerezová lavička s operadlom ks 3,0 256,80  770,40

4 Vežová zostava z nerezu s tromi vežami , lanovými mostíkmi, „monkey“ závesnou
dráhou a rebrinou s lanovou sieťou a hrazdami. ks 1,0 9992,40  9992,40

5 Kopec z EPDM granulátu s prelezom v nerezu ks 1,0 2971,20  2971,20

6 Gum.dlažba, 1x1m x 4cm (hr) (VP 1,4m) - červená - m² m2 16,0 31,32  501,12

7 Dopadová plocha m2 130,0 96,00  12480,00

Cena spolu:   36269,66 € s DPH



8 Úprava podložia a terénu celkom 1,0 726,84  726,84

9 Montáž a doprava celkom 1,0 5386,10  5386,10

Cena spolu:   36269,66 € s DPH

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

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

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA
 

 



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.júna 2021 13:04

Komu: koste@koste.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
"Detské ihrisko v Dolnej Tižine" s predpokladanou hodnotou zákazky: neuvedená.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 18.6.2021 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsvk7wNhZ5AN2QXsfsudvwVRayzWAXp1AkIXTsRgQ

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsvk7wNhZ5AN2QXsfsudvwVRayzWAXp1AkIXTsRgQ


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.júna 2021 13:04

Komu: ponuky@darien.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
"Detské ihrisko v Dolnej Tižine" s predpokladanou hodnotou zákazky: neuvedená.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 18.6.2021 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsvk7wNhZ1Y7fjEySVaC1HQW1Drq6WDmHBRsLjm5Q

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsvk7wNhZ1Y7fjEySVaC1HQW1Drq6WDmHBRsLjm5Q


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.júna 2021 13:04

Komu: obchod@navisport.cz

Predmet: Dopyt - Detské ihrisko v Dolnej Tižine

 

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       |   Detské ihrisko v Dolnej Tižine 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   neuvedená
Termín na predloženie ponuky   |   18.6.2021 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

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

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsvk7wMzuZuO_VnjpGNnJObgjrRP3oyTiMV
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsvk7wMzuZuO_VnjpGNnJObgjrRP3oyTiMV
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 17.júna 2021 12:00

Komu: obchod@navisport.cz

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: Detské ihrisko v Dolnej Tižine
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 18.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 17.júna 2021 12:00

Komu: martin.hanuliak@topor.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: Detské ihrisko v Dolnej Tižine
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 18.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 17.júna 2021 12:00

Komu: peter.pollak@topor.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: Detské ihrisko v Dolnej Tižine
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 18.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 17.júna 2021 12:00

Komu: chnapko@octago.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: Detské ihrisko v Dolnej Tižine
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 18.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 17.júna 2021 12:00

Komu: info@navisport.cz

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: Detské ihrisko v Dolnej Tižine
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 18.6.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 18.júna 2021 12:02

Komu: gondzar@tendernet.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Detské ihrisko v Dolnej Tižine bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné
poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8670

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8670
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 18.júna 2021 12:02

Komu: obec@obecdolnatizina.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Detské ihrisko v Dolnej Tižine bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné
poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8670

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8670
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.júna 2021 14:38

Komu: koste@koste.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Dolná Tižina s názvom: Detské ihrisko v Dolnej Tižine
bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fKsvk7wMzuJ6PzXnM2vGRoo
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.júna 2021 14:38

Komu: ponuky@darien.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Dolná Tižina s názvom: Detské ihrisko v Dolnej Tižine
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: 21.júna 2021 14:38

Komu: info@navisport.cz

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Dolná Tižina s názvom: Detské ihrisko v Dolnej Tižine
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: 21.júna 2021 14:38

Komu: gondzar@tendernet.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Detské ihrisko v Dolnej Tižine bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: KOSTE plus
s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8670

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8670
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.júna 2021 14:38

Komu: obec@obecdolnatizina.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Detské ihrisko v Dolnej Tižine bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: KOSTE plus
s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8670

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/8670
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.8670

Názov zákazky: Detské ihrisko v Dolnej Tižine

Zverejnená: 9.6.2021 13:03

Ukončená: 21.6.2021 14:37

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
● Zverejnenie zákazky na webovej stránke verejného obstarávateľa

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: do 21.07.2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 18.6.2021 12:00

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

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Obec Dolná Tižina

IČO / DIČ / IČDPH: 00321249 /         / neplatca DPH

Adresa Dolná Tižina 333, 01304 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 / Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu

09.06.2021
13:03:36

Nákupca
Nákupca

Obec Dolná Tižina Zverejnenie zákazky 'Detské ihrisko v Dolnej Tižine' na portáli www.tendernet.sk s
nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 18.6.2021 12:00
Anonymita: 1.stupeň

09.06.2021
13:04:22

Zákazka
Nákupca

Obec Dolná Tižina Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
koste@koste.sk, KOSTE plus s.r.o.

09.06.2021
13:04:22

Zákazka
Nákupca

Obec Dolná Tižina Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
ponuky@darien.sk, Darien, s.r.o.

09.06.2021
13:04:22

Zákazka
Nákupca

Obec Dolná Tižina Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
obchod@navisport.cz, (neregistrovaný)

09.06.2021
14:52:51

Zákazka
Uchádzač

KOSTE plus s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 8

10.06.2021
09:23:45

Zákazka
Uchádzač

Darien, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 5

14.06.2021
08:59:21

Zákazka
Uchádzač

OCTAGO
CORPORATION j.s.a.

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

15.06.2021
23:24:05

Zákazka
Uchádzač

TOPOR, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 3

16.06.2021
08:56:48

Zákazka
Uchádzač

OCTAGO
CORPORATION j.s.a.

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

16.06.2021
10:04:07

Zákazka
Uchádzač

Obec Dolná Tižina Uchádzač Darien, s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 33848,40 €
bez DPH.

16.06.2021
18:06:50

Zákazka
Uchádzač

Obec Dolná Tižina Uchádzač KOSTE plus s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
30224,72 € bez DPH.

16.06.2021
18:07:05

Zákazka
Uchádzač

KOSTE plus s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 8

17.06.2021
07:54:30

Zákazka
Uchádzač

Darien, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 5



17.06.2021
07:56:19

Zákazka
Uchádzač

Obec Dolná Tižina Uchádzač Darien, s.r.o. upravil svoju cenovú ponuku, pričom výsledná cena zostala
zachovaná.

17.06.2021
12:00:53

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola'
nasledovným príjemcom:
obchod@navisport.cz, (neregistrovaný)
martin.hanuliak@topor.sk, TOPOR, s.r.o.
peter.pollak@topor.sk, TOPOR, s.r.o.
chnapko@octago.sk, OCTAGO CORPORATION j.s.a.
info@navisport.cz, NAVI - SPORT CZ, s.r.o.

17.06.2021
12:44:26

Zákazka
Uchádzač

NAVI - SPORT CZ, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 1

17.06.2021
13:48:06

Zákazka
Uchádzač

Obec Dolná Tižina Uchádzač NAVI - SPORT CZ, s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
32487,00 € bez DPH.

17.06.2021
21:56:52

Zákazka
Uchádzač

TOPOR, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 3

18.06.2021
12:00:00

Zákazka
Systém

TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

18.06.2021
12:02:06

Zákazka
Systém

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

21.06.2021
14:37:55

Zákazka
Nákupca

Obec Dolná Tižina Vyhodnotenie zákazky

21.06.2021
14:38:09

Zákazka
Systém

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

21.06.2021
14:38:09

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným
príjemcom:
ponuky@darien.sk, Darien, s.r.o.
info@navisport.cz, NAVI - SPORT CZ, s.r.o.

21.06.2021
14:38:10

Zákazka
Systém

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 / Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu
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