DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hôrky
Názov zákazky: Rozšírenie verejného osvetlenia
Interné číslo zákazky: 3/2018

Dátum vyhlásenia zákazky: 18.5.2018 9:05
Dátum vyhodnotenia zákazky: 28.5.2018 13:00

Podpis štatutárneho zástupcu:
Podpis zodpovedného pracovníka:
Dátum:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rozšírenie verejného osvetlenia
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: 8700,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 15.7.2018
realizácie:
Lehota na predkladanie
ponúk: do 28.5.2018 do 13:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?dU5sFzMXMoI30xpCQgr80Qk
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 Elektro, elektromateriál
Podoblasť Osvetlenie

Opis
Predmetom zákazky je Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Hôrky na uliciach v rozvojových
zónach.
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.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej
dohode so starostkou obce.
Starostka - 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 8 700, 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
Opis zákazky
registra).
Uchádzač je povinný pri predložení ponuky predložiť referenčný list o zákazkách v počte tri s
podobným predmetom plnenia ako je ten, ktorý sa obstaráva v hodnote plnenia najmenej 20 000,EUR s DPH za posledných 36 mesiacov. Bez predloženia dokladov o oprávnení realizovať predmet
zákazky a referenciach nebude zmluva podpísaná.
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.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - "zmluva-o-dielo-2-2018.doc" 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
Zhotoviteľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dať do zmluvy podmienku 48 hodinového servisu (od
nahlásenia poruchy).
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.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý bol vyzvaný na predloženie cenovej ponuky,
odoslal na email: obec.horky@stonline.sk o potvrdenie o prijatí emailu "výzva na predloženie
ponuky".

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
čast obce RZ 4 - horná ulica

Množstvo
1,000 celok

P.Č.

1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

ayky 4x16 B - 250 BM
trubka FXKVR 50 /HDPEk/ - 250 BM
fólia výstražná 330x0,1 mm - 250 BM
páska FeZn 30x4 - 250 BM
drat FeZn 10 1kg - 1,6m - 10 kg
elektrovyzbroj ROSA TB - 1 - 6 ks
led street V-TAC 50W 6000K - 6 ks
cyky 3x1,5 C - 30 BM
svorka SR-03 - 16 ks
svorka SP 01 - 6 ks
práca - výkop bager - 250 BM
práca - elektromontáž - osadenie - 6 ks
práca - elektromontáž - 1 ks
stožiar LBH 5A - 6 ks
doprava na miesto doručenia
čast obce ulica RZ6

2

1,000 celok

stožiar LBH 5A - 2 ks
ayky 4x16 B - 125 BM
trubka FXKVR 50 /HDPEk/ - 125 BM
fólia výstražná 330x0,1 mm - 125 BM
páska FeZn 30x4 - 125 BM
drat FeZn 10 1kg - 1,6 m - 5 kg
elektrovyzbroj ROSA TB-1 - 2 ks
led street V-TAC 50W 6000K - 3 ks
cyky 3x1,5 C - 10 BM
svorka SR-03 - 10 ks
svorka SP 01 - 2 ks
práca- výkop bager - 125 BM
práca - elektromontáž - osadenie - 2 ks
práca - elektromontáž - 1 ks
aykyz 4x16 B - 60 BM
svorka pripojovacia 249 8-10 ST-OT - 8 ks
skriňa SPP 63A, 100A NOZ.POI.2C - 1 ks
doprava na miesto doručenia
čast obce ulica RZ 4 - časť A

3

1,000 celok

ayky 4x16 B - 170 BM
trubka FXKVR 50 /HDPEk/ - 170 BM
fólia výstražná 330x0,1 mm - 170 BM
páska FeZn 30x4 - 150 BM
drat FeZn 10 1kg - 1,6 m - 8 kg
elektrovyzbroj ROSA TB-1 - 4 ks
led street V-TAC 50W 6000K - 4 ks
cyky 3x1,5 C - 20 BM
svorka SR-03 - 10 ks
svorka SP 01 - 4 ks
práca- výkop bager - 170 BM
práca - elektromontáž - osadenie - 4 ks
práca - elektromontáž - 1 ks
skriňa SPP 63A, 100A NOZ.POI.2C - 1 ks
doprava na miesto doručenia

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

Prílohy k zákazke
zmluva-o-dielo-1-2018.doc

Typ
Návrh zmluvy

Dátum
28.5.2018

Veľkosť
89,5 kB

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

CENOVÉ PONUKY

Ponuka Vladimír Pernica
Názov uchádzača:

Vladimír Pernica
Dodávateľ nie je platca DPH

IČO: 47760109
Sídlo: Lichardova 8509/40, 01001 Zilina, SK
Kontakt: Vladimír Pernica (+421948666455 - pernica.vladimir@yahoo.com)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka pernica.vladimir@yahoo.com
zadaná:
Dátum a čas predloženia 24.5.2018 9:20
ponuky:
Výsledná cena: 9060,50 € (DPH sa neuplatňuje) (Cena ponuky: 9060,50 € )

Zákazka:
Názov zákazky: Rozšírenie verejného osvetlenia
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
P.Č.
Parametre a vlastnosti
čast obce RZ 4 - horná ulica

1

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Zadávacia
jednotková
cena

Výsledná
jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

celok

1,000

4396,60

4396,60

4396,60

celok

1,000

2295,40

2295,40

2295,40

ayky 4x16 B - 250 BM
trubka FXKVR 50 /HDPEk/ - 250 BM
fólia výstražná 330x0,1 mm - 250 BM
páska FeZn 30x4 - 250 BM
drat FeZn 10 1kg - 1,6m - 10 kg
elektrovyzbroj ROSA TB - 1 - 6 ks
led street V-TAC 50W 6000K - 6 ks
cyky 3x1,5 C - 30 BM
svorka SR-03 - 16 ks
svorka SP 01 - 6 ks
práca - výkop bager - 250 BM
práca - elektromontáž - osadenie - 6 ks
práca - elektromontáž - 1 ks
stožiar LBH 5A - 6 ks
doprava na miesto doručenia

čast obce ulica RZ6

Cena spolu: 9060,50 €

Názov položky
P.Č.
Parametre a vlastnosti

2

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Zadávacia
jednotková
cena

Výsledná
jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

stožiar LBH 5A - 2 ks
ayky 4x16 B - 125 BM
trubka FXKVR 50 /HDPEk/ - 125 BM
fólia výstražná 330x0,1 mm - 125 BM
páska FeZn 30x4 - 125 BM
drat FeZn 10 1kg - 1,6 m - 5 kg
elektrovyzbroj ROSA TB-1 - 2 ks
led street V-TAC 50W 6000K - 3 ks
cyky 3x1,5 C - 10 BM
svorka SR-03 - 10 ks
svorka SP 01 - 2 ks
práca- výkop bager - 125 BM
práca - elektromontáž - osadenie - 2 ks
práca - elektromontáž - 1 ks
aykyz 4x16 B - 60 BM
svorka pripojovacia 249 8-10 ST-OT - 8 ks
skriňa SPP 63A, 100A NOZ.POI.2C - 1 ks
doprava na miesto doručenia

čast obce ulica RZ 4 - časť A

3

celok

1,000

2368,50

2368,50

2368,50

ayky 4x16 B - 170 BM
trubka FXKVR 50 /HDPEk/ - 170 BM
fólia výstražná 330x0,1 mm - 170 BM
páska FeZn 30x4 - 150 BM
drat FeZn 10 1kg - 1,6 m - 8 kg
elektrovyzbroj ROSA TB-1 - 4 ks
led street V-TAC 50W 6000K - 4 ks
cyky 3x1,5 C - 20 BM
svorka SR-03 - 10 ks
svorka SP 01 - 4 ks
práca- výkop bager - 170 BM
práca - elektromontáž - osadenie - 4 ks
práca - elektromontáž - 1 ks
skriňa SPP 63A, 100A NOZ.POI.2C - 1 ks
doprava na miesto doručenia

Cena spolu: 9060,50 €
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Veľkosť

RZ4-CAST A.xls

Iné

24.5.2018

43,5 kB

RZ4-horna ulica.xls

Iné

24.5.2018

44 kB

RZ6.xls

Iné

24.5.2018

47 kB

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

PROTOKOL O ZÁKAZKE

Protokol o zákazke č.1236
Názov zákazky: Rozšírenie verejného osvetlenia
Interné číslo zákazky: 3/2018
Zverejnená: 18.5.2018
Ukončená: 28.5.2018
Predpokladaná hodnota: 8700,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 15.7.2018
realizácie:
Lehota na predkladanie 28.5.2018 13:00
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 Elektro, elektromateriál
Podoblasť Osvetlenie

Opis
Predmetom zákazky je Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Hôrky na uliciach v rozvojových
zónach.
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.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej
dohode so starostkou obce.
Starostka - 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 8 700, 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
Opis zákazky realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Uchádzač je povinný pri predložení ponuky predložiť referenčný list o zákazkách v počte tri s
podobným predmetom plnenia ako je ten, ktorý sa obstaráva v hodnote plnenia najmenej 20 000,EUR s DPH za posledných 36 mesiacov. Bez predloženia dokladov o oprávnení realizovať predmet
zákazky a referenciach nebude zmluva podpísaná.
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.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - "zmluva-o-dielo-2-2018.doc" 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
Zhotoviteľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dať do zmluvy podmienku 48 hodinového servisu (od
nahlásenia poruchy).
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.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý bol vyzvaný na predloženie cenovej ponuky,
odoslal na email: obec.horky@stonline.sk o potvrdenie o prijatí emailu "výzva na predloženie
ponuky".

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
čast obce RZ 4 - horná ulica

Množstvo
1,000 celok

Najnižšia ponuka
4396,60 €

Najvyššia ponuka
4396,60 €

P.Č.

1

Názov položky / Špecifikácia

Najvyššia ponuka

1,000 celok

2295,40 €

2295,40 €

1,000 celok

2368,50 €

2368,50 €

stožiar LBH 5A - 2 ks
ayky 4x16 B - 125 BM
trubka FXKVR 50 /HDPEk/ - 125 BM
fólia výstražná 330x0,1 mm - 125 BM
páska FeZn 30x4 - 125 BM
drat FeZn 10 1kg - 1,6 m - 5 kg
elektrovyzbroj ROSA TB-1 - 2 ks
led street V-TAC 50W 6000K - 3 ks
cyky 3x1,5 C - 10 BM
svorka SR-03 - 10 ks
svorka SP 01 - 2 ks
práca- výkop bager - 125 BM
práca - elektromontáž - osadenie - 2 ks
práca - elektromontáž - 1 ks
aykyz 4x16 B - 60 BM
svorka pripojovacia 249 8-10 ST-OT - 8 ks
skriňa SPP 63A, 100A NOZ.POI.2C - 1 ks
doprava na miesto doručenia
čast obce ulica RZ 4 - časť A

3

Najnižšia ponuka

ayky 4x16 B - 250 BM
trubka FXKVR 50 /HDPEk/ - 250 BM
fólia výstražná 330x0,1 mm - 250 BM
páska FeZn 30x4 - 250 BM
drat FeZn 10 1kg - 1,6m - 10 kg
elektrovyzbroj ROSA TB - 1 - 6 ks
led street V-TAC 50W 6000K - 6 ks
cyky 3x1,5 C - 30 BM
svorka SR-03 - 16 ks
svorka SP 01 - 6 ks
práca - výkop bager - 250 BM
práca - elektromontáž - osadenie - 6 ks
práca - elektromontáž - 1 ks
stožiar LBH 5A - 6 ks
doprava na miesto doručenia
čast obce ulica RZ6

2

Množstvo

ayky 4x16 B - 170 BM
trubka FXKVR 50 /HDPEk/ - 170 BM
fólia výstražná 330x0,1 mm - 170 BM
páska FeZn 30x4 - 150 BM
drat FeZn 10 1kg - 1,6 m - 8 kg
elektrovyzbroj ROSA TB-1 - 4 ks
led street V-TAC 50W 6000K - 4 ks
cyky 3x1,5 C - 20 BM
svorka SR-03 - 10 ks
svorka SP 01 - 4 ks
práca- výkop bager - 170 BM
práca - elektromontáž - osadenie - 4 ks
práca - elektromontáž - 1 ks
skriňa SPP 63A, 100A NOZ.POI.2C - 1 ks
doprava na miesto doručenia

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

Dátum

hudek@imao.sk

18.5.2018

mikunda.michal@gmail.com

18.5.2018

pernica.vladimir@yahoo.com

18.5.2018

sagan.peter@gmail.com

18.5.2018

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov
Vladimír Pernica

IČO
47760109

Dátum
24.5.2018 9:20

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

Ponuka

DPH

9060,50 neplatca

#
1.

Názov
Vladimír Pernica

IČO

Cena

47760109

DPH
9060,50 neplatca

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:
Názov firmy: Vladimír Pernica
IČO / DIČ / IČDPH: 47760109 / 1086507752 / neplatca DPH
Sídlo: Lichardova 8509/40, 01001 Zilina, SK
Kontakt: Vladimír Pernica (+421948666455 - pernica.vladimir@yahoo.com)
Výsledná cena: 9060,50 € Úspora: 0,0 % (Cena ponuky: 9060,50 €)

Položky
P.Č.

Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1

čast obce RZ 4 - horná ulica

celok

1,000

4396,60

4396,60

2

čast obce ulica RZ6

celok

1,000

2295,40

2295,40

3

čast obce ulica RZ 4 - časť A

celok

1,000

2368,50

2368,50

Cena spolu: 9060,50 €
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
18.mája 2018 09:06
hudek@imao.sk
Dopyt - Rozšírenie verejného osvetlenia

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
| Rozšírenie verejného osvetlenia
Predpokladaná hodnota zákazky | 8700,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 28.05.2018
Realizácia elektronickej aukcie | NIE

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál
| S02 – Osvetlenie

Predloženie ponuky je nezáväzné a
bezplatné

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
18.mája 2018 09:06
mikunda.michal@gmail.com
Dopyt - Rozšírenie verejného osvetlenia

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
| Rozšírenie verejného osvetlenia
Predpokladaná hodnota zákazky | 8700,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 28.05.2018
Realizácia elektronickej aukcie | NIE

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál
| S02 – Osvetlenie

Predloženie ponuky je nezáväzné a
bezplatné

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
18.mája 2018 09:06
pernica.vladimir@yahoo.com
Dopyt - Rozšírenie verejného osvetlenia

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
| Rozšírenie verejného osvetlenia
Predpokladaná hodnota zákazky | 8700,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 28.05.2018
Realizácia elektronickej aukcie | NIE

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál
| S02 – Osvetlenie

Predloženie ponuky je nezáväzné a
bezplatné

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
18.mája 2018 09:06
sagan.peter@gmail.com
Dopyt - Rozšírenie verejného osvetlenia

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
| Rozšírenie verejného osvetlenia
Predpokladaná hodnota zákazky | 8700,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 28.05.2018
Realizácia elektronickej aukcie | NIE

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál
| S02 – Osvetlenie

Predloženie ponuky je nezáväzné a
bezplatné

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
22.mája 2018 15:56
hudek@imao.sk
Dopyt - Rozšírenie verejného osvetlenia

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
| Rozšírenie verejného osvetlenia
Predpokladaná hodnota zákazky | 8700,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 28.05.2018
Realizácia elektronickej aukcie | NIE

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál
| S02 – Osvetlenie

Predloženie ponuky je nezáväzné a
bezplatné

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
22.mája 2018 15:56
mikunda.michal@gmail.com
Dopyt - Rozšírenie verejného osvetlenia

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
| Rozšírenie verejného osvetlenia
Predpokladaná hodnota zákazky | 8700,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 28.05.2018
Realizácia elektronickej aukcie | NIE

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál
| S02 – Osvetlenie

Predloženie ponuky je nezáväzné a
bezplatné

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
22.mája 2018 15:56
pernica.vladimir@yahoo.com
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás oslovujeme na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Rozšírenie
verejného osvetlenia " s predpokladanou hodnotou zákazky: 8700,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 28.05.2018.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dU5sFzMWYbEa2JYsFpOspd0R-UeLBB4PvPC25TQL6Q
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
22.mája 2018 15:56
sagan.peter@gmail.com
Dopyt - Rozšírenie verejného osvetlenia

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
| Rozšírenie verejného osvetlenia
Predpokladaná hodnota zákazky | 8700,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 28.05.2018
Realizácia elektronickej aukcie | NIE

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál
| S02 – Osvetlenie

Predloženie ponuky je nezáväzné a
bezplatné

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
28.mája 2018 13:00
pernica.vladimir@yahoo.com
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Rozšírenie verejného osvetlenia 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
28.mája 2018 13:00
obec.horky@stonline.sk
Oznámenie o ukončení zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Rozšírenie verejného osvetlenia bola práve ukončená a vyhral dodávateľ:
Vladimír Pernica.
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/1236
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY

Auditný záznam zákazky č.1236
Názov zákazky: Rozšírenie verejného osvetlenia
Interné číslo zákazky: 3/2018
Zverejnená: 18.5.2018
Ukončená: 28.5.2018
Predpokladaná hodnota: 8700,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 15.7.2018
realizácie:
Lehota na predkladanie
ponúk: 28.5.2018 13:00
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

18.05.2018 09:05:53 Nakupca Nakupca

Obec Hôrky

Zverejnenie zákazky 'Rozšírenie verejného osvetlenia ' na portáli
www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 28.5.2018 13:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: nie
Anonymná: áno (1.stupeň)

18.05.2018 09:06:10 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

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

18.05.2018 09:06:11 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

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

18.05.2018 09:06:11 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej
ponuky' nasledovným príjemcom:
pernica.vladimir@yahoo.com, Vladimír Pernica

18.05.2018 09:06:11 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

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

22.05.2018 08:52:36 Zakazka Uchadzac Vladimír Pernica

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

22.05.2018 15:56:29 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

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

22.05.2018 15:56:29 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

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

22.05.2018 15:56:30 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej
ponuky' nasledovným príjemcom:
pernica.vladimir@yahoo.com, Vladimír Pernica

22.05.2018 15:56:30 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky

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

Dátum

Čas

Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov zdroja

Popis auditu

23.05.2018 15:51:24 Zakazka Uchadzac Stredoslovenská
energetika, a.s.

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

24.05.2018 09:20:25 Zakazka Uchadzac ...

Uchádzač Vladimír Pernica sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 9060,50 € (neplatca).

27.05.2018 13:00:19 Zakazka System

TENDERnet

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

28.05.2018 13:00:00 Zakazka System

TENDERnet

Vyhodnotenie zákazky

28.05.2018 13:00:34 Zakazka System

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
pernica.vladimir@yahoo.com, Vladimír Pernica

28.05.2018 13:00:35 Zakazka System

TENDERnet

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

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI

INÉ PRÍLOHY

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA

