DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hôrky
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia
tribúny futbalového štadiónu
Interné číslo zákazky: 3/2020

Dátum vyhlásenia zákazky: 3.8.2020 9:06
Dátum ukončenia zákazky: 13.8.2020 13:16

Podpis štatutárneho zástupcu:
Podpis zodpovedného pracovníka:
Dátum:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele
256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
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: 2950,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
v priebehu mesiaca august 2020
realizácie:
Lehota na predkladanie do 13.8.2020 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_to95Gvu5tJ8oDE0GyTc
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Ostatné
Podoblasť Vybavenie športovísk

Predmetom zákazky je:
"Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu"
Sedačky na tribúnu budú montované do kovovej konštrukcie vonkajšej tribúny, na ktorej dodávateľ zváraním uchytí tyč profilového prierezu
L na prichytenie sedačiek. Rozmiestnenie sedačiek v prílohe č.1 + špecifikácia sedačky + parametre - príloha č.2 - Údaje sú pre
uchádzačov záväzné.
Špecifikácia sedačky + parametre - príloha č.2
Uchádzač môže predložiť ponuku v tolerancií pri rozmeroch + / - 10 %.
Rozmery: šírka min 420 x hĺbka 365 x výška 325mm . Ostatné údaje sú pre uchádzačov záväzné.
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 2950,00 EUR.
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.
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 umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. Kontaktné údaje:
Meno: Erika Mojáková
Telefonický kontakt : 0910285369
Emailový kontakt : obec.horky@stonline.sk
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 / objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis
z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce a prostriedkov SFZ , formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na
práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
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.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ žiada od uchádzačov predloženie technického listu- parametrov daného tovaru do cenovej ponuky - príloha ( rozmery,
materialové zloženie, farebné prevedenie)
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 13.8.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 14.8.2020 do
12:00 hod.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

1

Tyč profilového prierezu L 50x50x5mm - príprava na uchytenie sedačiek

2

Zváranie CO2 - uchytenie tyče na pôvodnú konštrukciu tribúny
Plastové sedačky s operadlom do exteriéru na tribúnu vrátane dodávky

Množstvo
70,000 m
1,000 celok
84,000 ks

Rozmiestnenie sedačiek v prílohe č.1.
Špecifikácia sedačky + parametre - príloha č.2
3

Uchádzač môže predložiť ponuku v tolerancií pri rozmeroch + / - 10 %.
Rozmery: šírka min 420 x hĺbka 365 x výška 325mm
Ostatné údaje sú pre uchádzačov záväzné.
Doprava + montáž na miesto určenia

4

Obec Hôrky
010 04 Hôrky
Slovensko

5

Očistenie a nové nátery kovovej konštrukcie tribúny

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

1,000 celok

1,000 celok

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

Šport klub Hôrky 2018 pôdorys návrh rozmiestnenie sedačiak.pdf

Iné

28.7.2020

254,6 kB

Sedačka tribúna Príloha č.2.pdf

Iné

29.7.2020

73,6 kB

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

CENOVÉ PONUKY

Ponuka Pesmenpol, s.r.o.
Názov uchádzača: Pesmenpol, s.r.o.
IČO: 36507881
Sídlo: Železničiarska 16, 08001 Prešov, SK
Kontakt: Andrea Vaculíková (+421905341998 - vaculikova@pesmenpol.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
vaculikova@pesmenpol.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
12.8.2020 9:36
ponuky:
Výsledná cena: 4080,00 € s DPH (Cena ponuky: 4080,00 € s DPH)

Zákazka:
Názov zákazky:
Zadávateľ:

Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového
štadiónu
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

Tyč profilového prierezu L 50x50x5mm - príprava na uchytenie
sedačiek

m

70,000

19,20

19,20

1344,00

2

Očistenie a nové nátery kovovej konštrukcie tribúny

celok

1,000

396,00

396,00

396,00

3

Zváranie CO2 - uchytenie tyče na pôvodnú konštrukciu tribúny

celok

1,000

828,00

828,00

828,00

Plastové sedačky s operadlom do exteriéru na tribúnu vrátane
dodávky

ks

84,000

12,60

12,60

1058,40

celok

1,000

453,60

453,60

453,60

Rozmiestnenie sedačiek v prílohe č.1.
4

Špecifikácia sedačky + parametre - príloha č.2
Uchádzač môže predložiť ponuku v tolerancií pri rozmeroch + / - 10 %.
Rozmery: šírka min 420 x hĺbka 365 x výška 325mm
Ostatné údaje sú pre uchádzačov záväzné.

Doprava + montáž na miesto určenia
5

Obec Hôrky
010 04 Hôrky
Slovensko

Cena spolu: 4080,00 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Veľkosť

Opis sedadla WO-06.pdf

Iné

12.8.2020

567,7 kB

výpis z registra.pdf

Iné

12.8.2020

1,2 MB

Ponuka PL Partner, s. r. o.
Názov uchádzača:

PL Partner, s. r. o.
Dodávateľ nie je platca DPH

IČO: 52435903
Sídlo: Veľká Okružná 2723/45, 01001 Žilina, SK
Kontakt: Igor Libryk (+421944 144 087 - plpartner@plpartner.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
plpartner@plpartner.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
13.8.2020 10:48
ponuky:
Výsledná cena: 2750,00 € (DPH sa neuplatňuje) (Cena ponuky: 2750,00 € )

Zákazka:
Názov zákazky:
Zadávateľ:

Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového
štadiónu
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

Tyč profilového prierezu L 50x50x5mm - príprava na uchytenie
sedačiek

m

70,000

13,00

13,00

910,00

2

Očistenie a nové nátery kovovej konštrukcie tribúny

celok

1,000

480,00

480,00

480,00

3

Zváranie CO2 - uchytenie tyče na pôvodnú konštrukciu tribúny

celok

1,000

400,00

400,00

400,00

Plastové sedačky s operadlom do exteriéru na tribúnu vrátane
dodávky

ks

84,000

10,00

10,00

840,00

celok

1,000

120,00

120,00

120,00

Rozmiestnenie sedačiek v prílohe č.1.
4

Špecifikácia sedačky + parametre - príloha č.2
Uchádzač môže predložiť ponuku v tolerancií pri rozmeroch + / - 10 %.
Rozmery: šírka min 420 x hĺbka 365 x výška 325mm
Ostatné údaje sú pre uchádzačov záväzné.

Doprava + montáž na miesto určenia
5

Obec Hôrky
010 04 Hôrky
Slovensko

Cena spolu: 2750,00 €
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

Veľkosť

PROTOKOL O ZÁKAZKE

Protokol o zákazke č.6196
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
Interné číslo zákazky: 3/2020
Zverejnená: 3.8.2020
Ukončená: 13.8.2020
Predpokladaná hodnota: 2950,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
v priebehu mesiaca august 2020
realizácie:
Lehota na predkladanie
13.8.2020 12:00
ponúk:
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet PROFI
Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

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 Vybavenie športovísk

Predmetom zákazky je:
"Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového
štadiónu"
Sedačky na tribúnu budú montované do kovovej konštrukcie vonkajšej tribúny, na ktorej dodávateľ
zváraním uchytí tyč profilového prierezu L na prichytenie sedačiek. Rozmiestnenie sedačiek v prílohe č.1
+ špecifikácia sedačky + parametre - príloha č.2 - Údaje sú pre uchádzačov záväzné.
Špecifikácia sedačky + parametre - príloha č.2
Uchádzač môže predložiť ponuku v tolerancií pri rozmeroch + / - 10 %.
Rozmery: šírka min 420 x hĺbka 365 x výška 325mm . Ostatné údaje sú pre uchádzačov záväzné.
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 2950,00 EUR.
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.
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 umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s
kontaktnou osobou verejného obstarávateľa. Kontaktné údaje:
Meno: Erika Mojáková
Telefonický kontakt : 0910285369
Emailový kontakt : obec.horky@stonline.sk
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

Opis zákazky

súčasťou zadania, tieto budú riešené
formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla
Opis
finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy / objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce a prostriedkov SFZ , formou
bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní po
ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný
obstarávateľ neposkytuje.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
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.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ žiada od uchádzačov predloženie technického listu- parametrov daného tovaru do
cenovej ponuky - príloha ( rozmery, materialové zloženie, farebné prevedenie)
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 13.8.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom
formou emailu do 14.8.2020 do 12:00 hod.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

1

Tyč profilového prierezu L 50x50x5mm - príprava na uchytenie sedačiek

2

Očistenie a nové nátery kovovej konštrukcie tribúny

3

Zváranie CO2 - uchytenie tyče na pôvodnú konštrukciu tribúny
Plastové sedačky s operadlom do exteriéru na tribúnu vrátane dodávky

Množstvo
70,000 m

Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka
13,00 €

19,20 €

1,000 celok

396,00 €

480,00 €

1,000 celok

400,00 €

828,00 €

10,00 €

12,60 €

120,00 €

453,60 €

84,000 ks

Rozmiestnenie sedačiek v prílohe č.1.
Špecifikácia sedačky + parametre - príloha č.2
4

Uchádzač môže predložiť ponuku v tolerancií pri rozmeroch + / - 10 %.
Rozmery: šírka min 420 x hĺbka 365 x výška 325mm
Ostatné údaje sú pre uchádzačov záväzné.
Doprava + montáž na miesto určenia

5

1,000 celok

Obec Hôrky
010 04 Hôrky
Slovensko

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

Dátum

brano.brtko@gmail.com

3.8.2020

cupova.k@gsport.cz

3.8.2020

esietky@esietky.sk

3.8.2020

Email

Dátum

lubos.rejko@gmail.com

3.8.2020

martinbrtko11@gmail.com

3.8.2020

plpartner@plpartner.sk

3.8.2020

sportspartner@sportspartner.sk

3.8.2020

stavby2020@gmail.com

3.8.2020

vaculikova@pesmenpol.sk

3.8.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

Pesmenpol, s.r.o.

36507881

12.8.2020 9:36

4080,00 s DPH

PL Partner, s. r. o.

52435903

13.8.2020 10:48

2750,00 neplatca

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#

Názov

IČO

Cena

DPH

1.

PL Partner, s. r. o.

52435903

2750,00 neplatca

2.

Pesmenpol, s.r.o.

36507881

4080,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu
Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.
Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:
Názov firmy: PL Partner, s. r. o.
IČO / DIČ / IČDPH: 52435903 / 2121017349 / neplatca DPH
Sídlo: Veľká Okružná 2723/45, 01001 Žilina, SK
Kontakt: Igor Libryk (+421944 144 087 - plpartner@plpartner.sk)
Výsledná cena: 2750,00 € Úspora: 0,0 % (Cena ponuky: 2750,00 €)

Položky
P.Č.

Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
Počet Jednotková
jednotka jednotiek
cena

Výsledná
cena
spolu

1

Tyč profilového prierezu L 50x50x5mm - príprava na uchytenie sedačiek

m

70,000

13,00

910,00

2

Očistenie a nové nátery kovovej konštrukcie tribúny

celok

1,000

480,00

480,00

3

Zváranie CO2 - uchytenie tyče na pôvodnú konštrukciu tribúny

celok

1,000

400,00

400,00

4

Plastové sedačky s operadlom do exteriéru na tribúnu vrátane dodávky

ks

84,000

10,00

840,00

5

Doprava + montáž na miesto určenia

celok

1,000

120,00

120,00

Cena spolu: 2750,00 €
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
3.augusta 2020 09:07
brano.brtko@gmail.com
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Hôrky" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Úpravy
objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" s predpokladanou
hodnotou zákazky: 2950,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.08.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_to94XYCq24t6D_mdlR6D_kEXFHEL3zVFh46ZLw
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
3.augusta 2020 09:07
cupova.k@gsport.cz
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Hôrky" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Úpravy
objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" s predpokladanou
hodnotou zákazky: 2950,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.08.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_to94WZiCLQpJnT2ekbTmTPVPZJHLXzVFh44aDw
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
3.augusta 2020 09:07
esietky@esietky.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Hôrky" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Úpravy
objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" s predpokladanou
hodnotou zákazky: 2950,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.08.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_to94X5skU01KCwlmQRQmzPVPZJDISb5XKCJAlg
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
3.augusta 2020 09:07
lubos.rejko@gmail.com
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Hôrky" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Úpravy
objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" s predpokladanou
hodnotou zákazky: 2950,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.08.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_to94XplcFA1Wlxl91Z6D_kEXFHAIyb5XKCK2UQ
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
3.augusta 2020 09:07
martinbrtko11@gmail.com
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Hôrky" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Úpravy
objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" s predpokladanou
hodnotou zákazky: 2950,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.08.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_to94X5giklKfXuh46jQPkpG31PAIyb5XKCJFvQ
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
3.augusta 2020 09:07
plpartner@plpartner.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Hôrky" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Úpravy
objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" s predpokladanou
hodnotou zákazky: 2950,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.08.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_to94XYK8U49O4Y4s8mTv0hG31PAIyb5XKCJPqA
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
3.augusta 2020 09:07
sportspartner@sportspartner.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Hôrky" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Úpravy
objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" s predpokladanou
hodnotou zákazky: 2950,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.08.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_to94XYesITxxYMbooxLrqiFXlHAIyb5XKCJGvg
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
3.augusta 2020 09:07
stavby2020@gmail.com
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Hôrky" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Úpravy
objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" s predpokladanou
hodnotou zákazky: 2950,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.08.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_to94XpdZvLoIXIDXaJj3AvH3VPAIyb5XKCJ0Qg
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
3.augusta 2020 09:07
vaculikova@pesmenpol.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Hôrky" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Úpravy
objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" s predpokladanou
hodnotou zákazky: 2950,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.08.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_to94WZiKwfc_LaqaFVP0iM1fBFBISb5XKCKh_A
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
12.augusta 2020 12:00
brano.brtko@gmail.com
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Hôrky čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqW_to95Gvu5tJ8oDE0GyTc
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
12.augusta 2020 12:00
cupova.k@gsport.cz
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Hôrky čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqW_to95Gvu5tJ8oDE0GyTc
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
12.augusta 2020 12:00
esietky@esietky.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Hôrky čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqW_to95Gvu5tJ8oDE0GyTc
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
12.augusta 2020 12:00
lubos.rejko@gmail.com
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Hôrky čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqW_to95Gvu5tJ8oDE0GyTc
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
12.augusta 2020 12:00
martinbrtko11@gmail.com
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Hôrky čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqW_to95Gvu5tJ8oDE0GyTc
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
12.augusta 2020 12:00
plpartner@plpartner.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Hôrky čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqW_to95Gvu5tJ8oDE0GyTc
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
12.augusta 2020 12:00
sportspartner@sportspartner.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Hôrky čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqW_to95Gvu5tJ8oDE0GyTc
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
12.augusta 2020 12:00
stavby2020@gmail.com
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Hôrky čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqW_to95Gvu5tJ8oDE0GyTc
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
13.augusta 2020 12:00
obec.horky@stonline.sk
Výzva na vyhodnotenie zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia
tribúny futbalového štadiónu bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné poradie.
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6196
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
13.augusta 2020 13:16
plpartner@plpartner.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Hôrky s názvom: Úpravy objektu tribúny športového
klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená
ako úspešná!
Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqW_to95Gvu5tJ8oDE0GyTc
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
13.augusta 2020 13:16
vaculikova@pesmenpol.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Hôrky s názvom: Úpravy objektu tribúny športového
klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená
ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného uchádzača.
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
13.augusta 2020 13:16
obec.horky@stonline.sk
Oznámenie o ukončení zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia
tribúny futbalového štadiónu bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: PL Partner, s. r. o..
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6196
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY

Auditný záznam zákazky č.6196
Názov zákazky: Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu
Interné číslo zákazky: 3/2020
Zverejnená: 3.8.2020
Ukončená: 13.8.2020
Predpokladaná hodnota: 2950,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
v priebehu mesiaca august 2020
realizácie:
Lehota na predkladanie
13.8.2020 12:00
ponúk:
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet PROFI
Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

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

03.08.2020 09:06:57 Nakupca Nakupca

Zverejnenie zákazky 'Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na
parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu' na portáli
www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Obec Hôrky Termín predkladania ponúk: do 13.8.2020 12:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: nie
Anonymná: áno (1.stupeň)

03.08.2020 09:07:41 Zakazka Nakupca

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
Obec Hôrky nasledovným príjemcom:
brano.brtko@gmail.com, BM-CoreTech s. r. o.

03.08.2020 09:07:41 Zakazka Nakupca

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
Obec Hôrky nasledovným príjemcom:
cupova.k@gsport.cz, GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

03.08.2020 09:07:42 Zakazka Nakupca

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
Obec Hôrky nasledovným príjemcom:
esietky@esietky.sk, MOSK, s.r.o.

03.08.2020 09:07:42 Zakazka Nakupca

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
Obec Hôrky nasledovným príjemcom:
lubos.rejko@gmail.com, NR COMPANY s.r.o.

03.08.2020 09:07:42 Zakazka Nakupca

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
Obec Hôrky nasledovným príjemcom:
martinbrtko11@gmail.com, Martin Brtko

03.08.2020 09:07:43 Zakazka Nakupca

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
Obec Hôrky nasledovným príjemcom:
plpartner@plpartner.sk, PL Partner, s. r. o.

03.08.2020 09:07:43 Zakazka Nakupca

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
Obec Hôrky nasledovným príjemcom:
sportspartner@sportspartner.sk, ALL4SPORT

03.08.2020 09:07:43 Zakazka Nakupca

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
Obec Hôrky nasledovným príjemcom:
stavby2020@gmail.com, REVAJ Lukaš

03.08.2020 09:07:44 Zakazka Nakupca

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
Obec Hôrky nasledovným príjemcom:
vaculikova@pesmenpol.sk, Pesmenpol, s.r.o.

Dátum

Čas

Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov
zdroja

Popis auditu

NR
03.08.2020 09:58:32 Zakazka Uchadzac COMPANY
s.r.o.

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

04.08.2020 11:52:38 Zakazka Uchadzac PL Partner,
s. r. o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 5

10.08.2020 08:06:44 Zakazka Uchadzac Pesmenpol, Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
s.r.o.
obdobie zverejnenia: 3
10.08.2020 10:57:01 Zakazka Uchadzac Martin Brtko Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 1
12.08.2020 09:36:34 Zakazka Uchadzac ...
12.08.2020 12:00:29 Zakazka System

Uchádzač Pesmenpol, s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
3400,00 € bez DPH.

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

13.08.2020 10:23:51 Zakazka Uchadzac PL Partner,
s. r. o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 5

13.08.2020 10:48:46 Zakazka Uchadzac ...

Uchádzač PL Partner, s. r. o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
2750,00 € (neplatca).

13.08.2020 12:00:00 Zakazka System

TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

13.08.2020 12:00:59 Zakazka System

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky'
TENDERnet nasledovným príjemcom:
obec.horky@stonline.sk, Obec Hôrky

13.08.2020 13:16:50 Zakazka Nakupca

Obec Hôrky Vyhodnotenie zákazky

13.08.2020 13:16:57 Zakazka System

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
TENDERnet nasledovným príjemcom:
plpartner@plpartner.sk, PL Partner, s. r. o.

13.08.2020 13:16:57 Zakazka System

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
TENDERnet nasledovným príjemcom:
vaculikova@pesmenpol.sk, Pesmenpol, s.r.o.

13.08.2020 13:16:58 Zakazka System

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

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI

INÉ PRÍLOHY

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA

