DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hôrky
Názov zákazky: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na verejnom detskom ihrisku
Interné číslo zákazky: 1/2018

Podpis štatutárneho zástupcu:
Podpis zodpovedného pracovníka:
Dátum:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na
verejnom detskom ihrisku
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Hôrky
IČO 00321303

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Hôrky 111, 010 04 Hôrky, SK
Kontaktná osoba Erika Mojáková, 0910 285 369, obec.horky@stonline.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: 3400,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
realizácie: Máj 2018
Lehota na predkladanie do 10.5.2018 do 9:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?dU1iyoCDS4sI0S34NiPC6Jo
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.
Anonymná zákazka:

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

Opis
Oblasť Ostatné
Podoblasť Prvky mestského mobiliáru

Opis
Predmetom zákazky je obstaranie certifikovaných prvkov detského ihriska v obci Hôrky.
Všetky dodadané prvky musia byť certifikované a spĺnať príslušné STN - EN normy - č.1176-1,
č.1176-2, č.1176-3.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať od úspešného uchádzača zoznam
referenčných zákaziek v počte najmenej troch zákaziek na obdobný predmet plnenia. Verejný
obstarávateľ má právo požadovať aj obhliadku miesta realizácií referenčných zákaziek. V prípade
neuspokojivej kvality referenčných zákaziek má právo verejný obstarávateľ neuzatvoriť zmluvu s
úspešným uchádzačom.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ 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.
Opis zákazky Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode

so starostokou obce - Erika Mojáková - 0910 285 369.

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 3400 EUR
bez DPH.
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.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
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.
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.

Položky zákazky
P.Č.
1
2
3
4

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Pružinová hojdačka tvar - "pes"

1,000 ks

hlboké pozinkované kotvenie, opierka
Pružinová hojdačka tvar - "motorka"

1,000 ks

hlboké pozinkované kotvenie, opierka
Šmýkačka so strieškou, bočnou lezeckou stenou a schodíkmi so zábradlím

1,000 ks

Antivandal prvky, nosná konštrukcia, priečniky a konštrukcia schodov vyrobená z nerezu
Dovoz a inštalácia na miesto určenia

1,000 ks

miesto určenia: obec Hôrky

Generované 10.5.2018 o 11:04 systémom TENDERnet

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

CENOVÉ PONUKY

Ponuka PLAYSYSTEM s.r.o
Názov uchádzača: PLAYSYSTEM s.r.o
IČO: 36601411
Sídlo: Rampova 4, 04001 Košice, SK
Kontakt: Ing.Jaroslav Bavlšik (+421911680830 - playsystem@playsystem.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka playsystem@playsystem.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia 3.5.2018 10:44
ponuky:
Výsledná cena: 3817,20 € s DPH (Cena ponuky: 3817,20 € s DPH)

Zákazka:
Názov zákazky: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na verejnom detskom ihrisku
Zadávateľ:

Obec Hôrky (Hôrky)
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

Názov položky

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

P.Č.
Parametre a vlastnosti
1

Pružinová hojdačka tvar - "pes"

ks

1,000

358,80

358,80

358,80

ks

1,000

478,80

478,80

478,80

ks

1,000

2397,60

2397,60

2397,60

582,00

582,00

582,00

hlboké pozinkované kotvenie, opierka
2

Pružinová hojdačka tvar - "motorka"
hlboké pozinkované kotvenie, opierka

3

Šmýkačka so strieškou, bočnou lezeckou stenou a
schodíkmi so zábradlím

Antivandal prvky, nosná konštrukcia, priečniky a konštrukcia schodov vyrobená z nerezu
4

Dovoz a inštalácia na miesto určenia

ks

1,000

miesto určenia: obec Hôrky

Cena spolu: 3817,20 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke

Veľkosť

Ponuka DELIVER DOORS s.r.o.
Názov uchádzača: DELIVER DOORS s.r.o.
IČO: 45385467
Sídlo: Koceľová 9, 90026 Slovenský Grob, SK
Kontakt: Daniel Baňas (+421904393716 - info@detiazahrada.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: info@detiazahrada.sk
Dátum a čas predloženia 4.5.2018 12:15
ponuky:
Výsledná cena: 3997,29 € s DPH (Cena ponuky: 3997,29 € s DPH)

Zákazka:
Názov zákazky: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na verejnom detskom ihrisku
Zadávateľ: Obec Hôrky (Hôrky)

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

Názov položky

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

P.Č.
Parametre a vlastnosti
1

Pružinová hojdačka tvar - "pes"

ks

1,000

521,80

521,80

521,80

ks

1,000

548,20

548,20

548,20

ks

1,000

2855,29

2855,29

2855,29

72,00

72,00

72,00

hlboké pozinkované kotvenie, opierka
2

Pružinová hojdačka tvar - "motorka"
hlboké pozinkované kotvenie, opierka

3

Šmýkačka so strieškou, bočnou lezeckou stenou a
schodíkmi so zábradlím

Antivandal prvky, nosná konštrukcia, priečniky a konštrukcia schodov vyrobená z nerezu
4

Dovoz a inštalácia na miesto určenia

ks

1,000

miesto určenia: obec Hôrky

Cena spolu: 3997,29 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke

Veľkosť

Ponuka KUPAS TRADE, s.r.o.
Názov uchádzača: KUPAS TRADE, s.r.o.
IČO: 51415623
Sídlo: Astrová 2/A, 82101 Bratislava, SK
Kontakt: Bohumil Poláček (+421905315527 - kupas@kupas.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: kupas@kupas.sk
Dátum a čas predloženia
ponuky: 9.5.2018 11:09
Výsledná cena: 4191,60 € s DPH (Cena ponuky: 4191,60 € s DPH)

Zákazka:
Názov zákazky: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na verejnom detskom ihrisku
Zadávateľ: Obec Hôrky (Hôrky)

Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka
Sprievodný text k ponuke:
Dobrý deň pani Mojáková, v prílohe posielame cenovú ponuku na detské ihrisko. Poláček Bohumil

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

Názov položky

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

P.Č.
Parametre a vlastnosti
1

Pružinová hojdačka tvar - "pes"

ks

1,000

426,00

426,00

426,00

ks

1,000

426,00

426,00

426,00

ks

1,000

2062,80

2062,80

2062,80

1276,80

1276,80

1276,80

hlboké pozinkované kotvenie, opierka
2

Pružinová hojdačka tvar - "motorka"
hlboké pozinkované kotvenie, opierka

3

Šmýkačka so strieškou, bočnou lezeckou stenou a
schodíkmi so zábradlím

Antivandal prvky, nosná konštrukcia, priečniky a konštrukcia schodov vyrobená z nerezu
4

Dovoz a inštalácia na miesto určenia

ks

1,000

miesto určenia: obec Hôrky

Cena spolu: 4191,60 € s DPH
Prílohy k ponuke
Detské ihrisko Hôrky.pdf

Typ
Iné

Dátum
9.5.2018

Veľkosť
141,8 kB

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

Generované 10.5.2018 o 11:04 systémom TENDERnet

PROTOKOL O ZÁKAZKE

Protokol o zákazke č.1186
Názov zákazky: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na verejnom detskom ihrisku
Interné číslo zákazky: 1/2018
Zverejnená: 2.5.2018
Ukončená: 10.5.2018
Predpokladaná hodnota: 3400,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie Máj 2018
realizácie:
Lehota na predkladanie 10.5.2018 9:00
ponúk:
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ
Firma Obec Hôrky
IČO / DIČ / IČDPH: 00321303 / 2020671895 / neplatca DPH
Adresa Hôrky 111, 010 04 Hôrky, SK
Kontaktná osoba Erika Mojáková, 0910 285 369, obec.horky@stonline.sk

Opis
Oblasť Ostatné
Podoblasť Prvky mestského mobiliáru

Opis
Predmetom zákazky je obstaranie certifikovaných prvkov detského ihriska v obci Hôrky.
Všetky dodadané prvky musia byť certifikované a spĺnať príslušné STN - EN normy - č.1176-1,
č.1176-2, č.1176-3.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať od úspešného uchádzača zoznam
referenčných zákaziek v počte najmenej troch zákaziek na obdobný predmet plnenia. Verejný
obstarávateľ má právo požadovať aj obhliadku miesta realizácií referenčných zákaziek. V prípade
neuspokojivej kvality referenčných zákaziek má právo verejný obstarávateľ neuzatvoriť zmluvu s
úspešným uchádzačom.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ 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.
Opis zákazky Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode

so starostokou obce - Erika Mojáková - 0910 285 369.

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 3400 EUR
bez DPH.
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.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
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.
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.

Položky zákazky
P.Č.
1
2

3

Názov položky / Špecifikácia
Pružinová hojdačka tvar - "pes"

Množstvo

Najnižšia
ponuka

Najvyššia
ponuka

1,000 ks

358,80 €

521,80 €

1,000 ks

426,00 €

548,20 €

1,000 ks

2062,80 €

2855,29 €

72,00 €

1276,80 €

hlboké pozinkované kotvenie, opierka
Pružinová hojdačka tvar - "motorka"
hlboké pozinkované kotvenie, opierka
Šmýkačka so strieškou, bočnou lezeckou stenou a schodíkmi so
zábradlím

Antivandal prvky, nosná konštrukcia, priečniky a konštrukcia schodov vyrobená z nerezu
4

Dovoz a inštalácia na miesto určenia
miesto určenia: obec Hôrky

1,000 ks

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

Dátum

koste@koste.sk

2.5.2018

playsystem@playsystem.sk

2.5.2018

ponuky@darien.sk

2.5.2018

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

DELIVER DOORS s.r.o.

45385467

4.5.2018 12:15

3997,29 s DPH

PLAYSYSTEM s.r.o

36601411

3.5.2018 10:44

3817,20 s DPH

KUPAS TRADE, s.r.o.

51415623

9.5.2018 11:09

4191,60 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#

Názov

IČO

Cena

DPH

1.

PLAYSYSTEM s.r.o

36601411

3817,20 s DPH

2.

DELIVER DOORS s.r.o.

45385467

3997,29 s DPH

3.

KUPAS TRADE, s.r.o.

51415623

4191,60 s DPH

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:
Názov firmy: PLAYSYSTEM s.r.o
IČO / DIČ / IČDPH: 36601411 / 2022105503 / SK2022105503
Sídlo: Rampova 4, 04001 Košice, SK
Kontakt: Ing.Jaroslav Bavlšik (+421911680830 - playsystem@playsystem.sk)
Výsledná cena: 3817,20 € Úspora: 0,0 % (Cena ponuky: 3817,20 €)

Položky
P.Č.

Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
Počet Jednotková
jednotka jednotiek
cena

Výsledná
cena
spolu

1

Pružinová hojdačka tvar - "pes"

ks

1,000

358,80

358,80

2

Pružinová hojdačka tvar - "motorka"

ks

1,000

478,80

478,80

3

Šmýkačka so strieškou, bočnou lezeckou stenou a schodíkmi so
zábradlím

ks

1,000

2397,60

2397,60

4

Dovoz a inštalácia na miesto určenia

ks

1,000

582,00

582,00

Cena spolu: 3817,20 € s DPH
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

Generované 10.5.2018 o 11:04 systémom TENDERnet

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
2.mája 2018 09:14
koste@koste.sk
Dopyt - Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na verejnom detskom ihrisku

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:
Nákupca | Obec Hôrky
Názov
| Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na

verejnom detskom ihrisku

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predpokladaná hodnota zákazky | 3400,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 10.05.2018
Realizácia elektronickej aukcie | NIE

Predloženie ponuky je
nezáväzné a bezplatné

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné
| S02 – Prvky mestského mobiliáru
Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

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

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
2.mája 2018 09:14
playsystem@playsystem.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás oslovujeme na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na verejnom detskom ihrisku " s predpokladanou hodnotou
zákazky: 3400,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 10.05.2018.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dU1iyoCCCKuHsKudVMe5TxS4SwjevSSmrTPF9iVH
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
2.mája 2018 09:14
ponuky@darien.sk
Dopyt - Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na verejnom detskom ihrisku

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:
Nákupca | Obec Hôrky
Názov
| Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na

verejnom detskom ihrisku

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predpokladaná hodnota zákazky | 3400,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 10.05.2018
Realizácia elektronickej aukcie | NIE

Predloženie ponuky je
nezáväzné a bezplatné

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné
| S02 – Prvky mestského mobiliáru
Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

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

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
10.mája 2018 09:01
playsystem@playsystem.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na
verejnom detskom ihrisku bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!
S pozdravom
Tím TENDERnet
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
10.mája 2018 09:01
info@detiazahrada.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na
verejnom detskom ihrisku bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej
ponuky iného uchádzača.
S pozdravom
Tím TENDERnet
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
10.mája 2018 09:01
kupas@kupas.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na
verejnom detskom ihrisku bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej
ponuky iného uchádzača.
S pozdravom
Tím TENDERnet
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
10.mája 2018 09:01
obec.horky@stonline.sk
Oznámenie o ukončení zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na verejnom detskom
ihrisku bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: PLAYSYSTEM s.r.o.
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/1186
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY

Auditný záznam zákazky č.1186
Názov zákazky: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na verejnom detskom ihrisku
Interné číslo zákazky: 1/2018
Zverejnená: 2.5.2018
Ukončená: 10.5.2018
Predpokladaná hodnota: 3400,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
realizácie: Máj 2018
Lehota na predkladanie 10.5.2018 9:00
ponúk:
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ
Firma Obec Hôrky
IČO / DIČ / IČDPH: 00321303 / 2020671895 / neplatca DPH
Adresa Hôrky 111, 010 04 Hôrky, SK
Kontaktná osoba Erika Mojáková, 0910 285 369, obec.horky@stonline.sk

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

Dátum

Čas

Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov zdroja

Popis auditu

02.05.2018 09:14:27 Nakupca Nakupca

Obec Hôrky

Zverejnenie zákazky 'Certifikované prvky detského ihriska vrátane
osadenia na verejnom detskom ihrisku ' na portáli www.tendernet.sk s
nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 10.5.2018 9:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: nie
Anonymná: áno (1.stupeň)

02.05.2018 09:14:34 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

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

02.05.2018 09:14:35 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

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

02.05.2018 09:14:35 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

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

03.05.2018 10:35:46 Zakazka Uchadzac PLAYSYSTEM Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
s.r.o
zobrazení za obdobie zverejnenia: 7
03.05.2018 10:44:19 Zakazka Uchadzac ...

Uchádzač PLAYSYSTEM s.r.o sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 3331,00 € bez DPH.

03.05.2018 10:48:18 Zakazka Uchadzac ...

Uchádzač PLAYSYSTEM s.r.o upravil svoju cenovú ponuku zo sumy
3331,00 € na 3181,00 € bez DPH.

04.05.2018 12:15:20 Zakazka Uchadzac ...

Uchádzač DELIVER DOORS s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 3331,07 € bez DPH.

07.05.2018 14:21:57 Zakazka Uchadzac Darien, s.r.o.

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

09.05.2018 09:00:07 Zakazka System

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho
kola' nasledovným príjemcom:

TENDERnet

09.05.2018 11:09:44 Zakazka Uchadzac ...

Uchádzač KUPAS TRADE, s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 3493,00 € bez DPH.

Dátum

Čas

Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov zdroja

Popis auditu

09.05.2018 14:00:11 Zakazka Uchadzac Darien, s.r.o.

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

10.05.2018 09:00:00 Zakazka System

TENDERnet

Vyhodnotenie zákazky

10.05.2018 09:01:10 Zakazka System

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
playsystem@playsystem.sk, PLAYSYSTEM s.r.o

10.05.2018 09:01:11 Zakazka System

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
info@detiazahrada.sk, DELIVER DOORS s.r.o.
kupas@kupas.sk, KUPAS TRADE, s.r.o.

10.05.2018 09:01:11 Zakazka System

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky'
nasledovným príjemcom:
obec.horky@stonline.sk, Obec Hôrky

Generované 10.5.2018 o 11:04 systémom TENDERnet

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI

Test bežnej dostupnosti
Názov zákazky: Certifikované prvky detského ihriska vrátane osadenia na
verejnom detskom ihrisku
Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej
dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených podmienok:

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu

Áno

Nie

1

nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný
prípad jedinečných požiadaviek

X

2

sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané,
poskytnuté alebo uskutočnené – t. j. neboli špecifikované jedinečné požiadavky

X

3

sú v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného
obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre
spotrebiteľov a iné osoby na trhu – t. j. nebolo potrebné ich upraviť (ich vlastnosti, podobu)

X

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.
Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 ZVO stanovujú podporné pravidlo, ktoré by malo uľahčiť správnu
kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu

Áno

Nie

4

sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb

X

5

sú spotrebného charakteru

X

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

Záver:

Bežne dostupný/á tovar, služba alebo stavebná Nie bežne dostupný/á tovar, služba alebo stavebná
práca
práca

Obstarávateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému
predmetu zákazky.
Odôvodnenie:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3 písm. f) 1, ide o zákazku s
nízkou hodnotu, ktorej postup zadávania je uvedený v § 117 zákona.

V .........................., dňa

Predložil/la:

..........................

Generované 10.5.2018 o 11:04 systémom TENDERnet

INÉ PRÍLOHY

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA

