DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU

Názov verejného obstarávateľa: Obec Klokoč
Názov zákazky: Oprava miestnech komunikácii v Klokoči
Interné číslo zákazky: 02

Dátum vyhlásenia zákazky: 9.9.2020 16:17
Dátum ukončenia zákazky: 18.9.2020 8:18

Podpis štatutárneho zástupcu:
Podpis zodpovedného pracovníka:
Dátum:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Oprava miestnech komunikácii v Klokoči
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Klokoč
IČO 00319996

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Klokoč 1, 962 25 Klokoč, SK
Kontaktná osoba Radoslav Hruška, 0908 214 720, starosta@klokoc.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: 20000,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie 18.9.2020 - 30.10.2020
realizácie:
Lehota na predkladanie
ponúk: do 17.9.2020 do 12:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?cqGqc2W7ZmfLDTgq4To4Gfk
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 Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce "Oprava miestnych komunikácii v Klokoči".
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: Radoslav Hruška
Telefonický kontakt : 0908 214 720
Emailový kontakt : starosta@klokoc.sk
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 20 000 EUR.
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.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený
dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy 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, 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.
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 15.11.2020 .
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 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne požiadať alebo elektronicky formou emailu uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Z procesu
vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17.09.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 18.09.2020
do 12:00 hod.

Položky zákazky
P.Č.
1
2
3
4

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Vybranie lôžka z časti cesty bágrom naloženie na auto a vývoz do 1km

70,000 m2

Zavozenie štrkom, rozplanírovanie a zhutnenie

70,000 m2

Kamenivo 0/63
Zavozenie štrkom, rozplanírovanie a zhutnenie /hrúbka 10cm

780,000 m2

Kamenivo 0/63
Položenie asfaltového koberca

780,000 m2

hrúbka 6cm

5

Pílenie asfaltu pre vyhotovenie priepustov

6

Vybúranie asfaltu

0,600 m3

Výkop ryhy ručne

12,000 bm

7

0,96 m3

8

Naloženie vybúraného asfaltu na auto aodvoz 1km

9

Pokládka betónových žľabov do betótového lôžka

10

Betónový žľab s liatinovou mriežkou na troch úsekoch po 4bm.

1,000 tona
12,000 bm
3,000 ks

DN150mm
Výkop lôžka pod betónové žľabovky /odvodňovacia priekopa
0,30x170bm

11

24,000 bm

51,300 m3

11

P.Č.

12

Názov položky / Špecifikácia
Vyštrkovanie lôžka štrkom 0/32 a zhutnenie

Množstvo
120,000 m2

0,70x171bm

13

Vyštrkovanie lôžka štrkom 0/4 a zhutnenie

120,000 m2

14

Pokládka betónových žľaboviek

171,000 bm

15

Betónová žľabovka TBM1/60

552,000 ks

16

Štrk 0/30

17,000 tona

17

Štrk 0/4

17,000 tona

18

Betón na fugovanie

0,500 m3

Rezanie asfaltu do 100mm

1,000 bm

19
20
21
22
23
24

záplaty na miestnej komunikácii
Vybúranie asfaltu do hrúbky 100mm

1,000 m2

záplaty na miestnej komunikácii
Zhutnenie podložia

1,000 m2

záplaty na miestnej komunikácii
Spojovací náter emulziou

1,000 m2

záplaty na miestnej komunikácii
Pokládka obaľovanej drvy do hrúbky 50mm

1,000 m2

záplaty na miestnej komunikácii
Zaliatie špár za tepla
záplaty na miestnej komunikácii

1,000 bm

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

CENOVÉ PONUKY

PROTOKOL O ZÁKAZKE

Protokol o zákazke č.6518
Názov zákazky: Oprava miestnech komunikácii v Klokoči
Interné číslo zákazky: 02
Zverejnená: 9.9.2020
Ukončená: 18.9.2020
Predpokladaná hodnota: 20000,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
18.9.2020 - 30.10.2020
realizácie:
Lehota na predkladanie
ponúk: 17.9.2020 12:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet PROFI
Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Zadávateľ
Firma Obec Klokoč
IČO / DIČ / IČDPH: 00319996 / 2021318706 / neplatca DPH
Adresa Klokoč 1, 962 25 Klokoč, SK
Kontaktná osoba Radoslav Hruška, 0908 214 720, starosta@klokoc.sk

Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce "Oprava miestnych komunikácii v Klokoči".
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: Radoslav Hruška
Telefonický kontakt : 0908 214 720
Emailový kontakt : starosta@klokoc.sk
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 20 000 EUR.
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.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými
položkami.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy 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.

oprávnený použiť údaje z informačných
Opis systémov verejnej správy.
Opis zákazky

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.
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 15.11.2020 .
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 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať alebo elektronicky formou emailu uchádzača o
poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených
dôkazov. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na
vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17.09.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom
formou emailu do 18.09.2020 do 12:00 hod.

Položky zákazky
P.Č.
1
2
3
4

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

Vybranie lôžka z časti cesty bágrom naloženie na auto a vývoz do 1km

70,000 m2

4,38 €

16,00 €

Zavozenie štrkom, rozplanírovanie a zhutnenie

70,000 m2

3,90 €

8,16 €

780,000 m2

2,65 €

4,38 €

780,000 m2

14,40 €

15,84 €

24,000 bm

3,36 €

6,60 €

Kamenivo 0/63
Zavozenie štrkom, rozplanírovanie a zhutnenie /hrúbka 10cm
Kamenivo 0/63
Položenie asfaltového koberca
hrúbka 6cm

5

Pílenie asfaltu pre vyhotovenie priepustov

6

Vybúranie asfaltu

0,600 m3

30,60 €

110,00 €

Výkop ryhy ručne

12,000 bm

2,80 €

23,16 €

2,80 €

60,00 €

4,60 €

22,00 €

328,00 €

511,20 €

51,300 m3

4,74 €

18,66 €

120,000 m2

2,00 €

5,64 €

7

0,96 m3

8

Naloženie vybúraného asfaltu na auto aodvoz 1km

9

Pokládka betónových žľabov do betótového lôžka

10
11

Betónový žľab s liatinovou mriežkou na troch úsekoch po 4bm.

1,000 tona
12,000 bm
3,000 ks

DN150mm
Výkop lôžka pod betónové žľabovky /odvodňovacia priekopa
0,30x170bm
Vyštrkovanie lôžka štrkom 0/32 a zhutnenie

12
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

0,70x171bm
13 Vyštrkovanie lôžka štrkom 0/4 a zhutnenie

120,000 m2

1,00 €

3,78 €

14 Pokládka betónových žľaboviek

171,000 bm

4,90 €

11,04 €

15 Betónová žľabovka TBM1/60

552,000 ks

2,70 €

4,20 €

16 Štrk 0/30

17,000 tona

6,50 €

10,08 €

17 Štrk 0/4

17,000 tona

7,80 €

10,50 €

0,500 m3

30,00 €

83,04 €

1,000 bm

3,36 €

6,60 €

1,000 m2

3,95 €

6,00 €

1,000 m2

0,30 €

0,60 €

1,000 m2

0,70 €

1,44 €

1,000 m2

12,50 €

16,56 €

1,000 bm

0,70 €

4,20 €

18 Betón na fugovanie
19
20
21
22
23
24

Rezanie asfaltu do 100mm
záplaty na miestnej komunikácii
Vybúranie asfaltu do hrúbky 100mm
záplaty na miestnej komunikácii
Zhutnenie podložia
záplaty na miestnej komunikácii
Spojovací náter emulziou
záplaty na miestnej komunikácii
Pokládka obaľovanej drvy do hrúbky 50mm
záplaty na miestnej komunikácii
Zaliatie špár za tepla
záplaty na miestnej komunikácii

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

Dátum

alesco@centrum.sk

9.9.2020

emil.kamrla@centrum.sk

9.9.2020

ivanduriskeras@gmail.com

9.9.2020

kamiac@renovia.sk

9.9.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

RENOVIA s.r.o.

31627684

17.9.2020 9:21

25130,01 s DPH

KERAS-SK, s.r.o.

36645770

16.9.2020 15:32

22455,58 s DPH

Oto Nedelka S.P.

10991123

16.9.2020 12:42

19771,99 neplatca

Aleš Kamrla

43215491

16.9.2020 10:44

22655,70 neplatca

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#

Názov

IČO

Cena

DPH

1.

Oto Nedelka S.P.

10991123

19771,99 neplatca

2.

KERAS-SK, s.r.o.

36645770

22455,58 s DPH

3.

Aleš Kamrla

43215491

22655,70 neplatca

4.

RENOVIA s.r.o.

31627684

25130,01 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: Oto Nedelka S.P.
IČO / DIČ / IČDPH: 10991123 / 1120827 / neplatca DPH
Sídlo: , 96212 Víglaš Pstruša 301, SK
Kontakt: Jaroslav Berky (+421907953339 - skalenec@gmail.com)
Výsledná cena: 19771,99 € Úspora: 0,0 % (Cena ponuky: 19771,99 €)

Položky
Názov položky /
Parametre a vlastnosti

P.Č.

Merná
Počet
Jednotková
jednotka jednotiek
cena

Výsledná
cena
spolu

1

Vybranie lôžka z časti cesty bágrom naloženie na auto a vývoz do 1km

m2

70,000

5,80

406,00

2

Zavozenie štrkom, rozplanírovanie a zhutnenie

m2

70,000

4,10

287,00

3

Zavozenie štrkom, rozplanírovanie a zhutnenie /hrúbka 10cm

m2

780,000

2,65

2067,00

4

Položenie asfaltového koberca

m2

780,000

14,40

11232,00

5

Pílenie asfaltu pre vyhotovenie priepustov

bm

24,000

5,20

124,80

6

Vybúranie asfaltu

m3

0,600

35,00

21,00

7

Výkop ryhy ručne

bm

12,000

7,60

91,20

8

Naloženie vybúraného asfaltu na auto aodvoz 1km

tona

1,000

2,80

2,80

9

Pokládka betónových žľabov do betótového lôžka

bm

12,000

4,60

55,20

10

Betónový žľab s liatinovou mriežkou na troch úsekoch po 4bm.

ks

3,000

420,00

1260,00

11

Výkop lôžka pod betónové žľabovky /odvodňovacia priekopa

m3

51,300

6,80

348,84

12

Vyštrkovanie lôžka štrkom 0/32 a zhutnenie

m2

120,000

2,20

264,00

13

Vyštrkovanie lôžka štrkom 0/4 a zhutnenie

m2

120,000

2,20

264,00

14

Pokládka betónových žľaboviek

bm

171,000

4,90

837,90

15

Betónová žľabovka TBM1/60

ks

552,000

3,95

2180,40

16

Štrk 0/30

tona

17,000

6,50

110,50

17

Štrk 0/4

tona

17,000

9,50

161,50

18

Betón na fugovanie

m3

0,500

65,00

32,50

19

Rezanie asfaltu do 100mm

bm

1,000

5,20

5,20

20

Vybúranie asfaltu do hrúbky 100mm

m2

1,000

3,95

3,95

21

Zhutnenie podložia

m2

1,000

0,60

0,60

22

Spojovací náter emulziou

m2

1,000

0,90

0,90

23

Pokládka obaľovanej drvy do hrúbky 50mm

m2

1,000

12,50

12,50

24

Zaliatie špár za tepla

bm

1,000

2,20

2,20

Cena spolu: 19771,99 €
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
9.septembra 2020 16:17
alesco@centrum.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Klokoč" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Oprava miestnech komunikácii v Klokoči" s predpokladanou hodnotou zákazky: 20000,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 17.09.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqGqc2W6KHUBlyoaehWZ8X8dJq52gNs3Ty6MDcVMhQ
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
9.septembra 2020 16:17
emil.kamrla@centrum.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Klokoč" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Oprava miestnech komunikácii v Klokoči" s predpokladanou hodnotou zákazky: 20000,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 17.09.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqGqc2W6KHUBlidf_iJP5WtcVOIu8Dt3zy6MDcX-TQ
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
9.septembra 2020 16:17
ivanduriskeras@gmail.com
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Klokoč" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Oprava miestnech komunikácii v Klokoči" s predpokladanou hodnotou zákazky: 20000,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 17.09.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqGqc2W6LAVmef4sUqf4l2cUZILucDtxMUmIGtDYjw
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
9.septembra 2020 16:17
kamiac@renovia.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Klokoč" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Oprava miestnech komunikácii v Klokoči" s predpokladanou hodnotou zákazky: 20000,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 17.09.2020.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqGqc2W6LABxlqga8byCe1-khEJucDtxMUmIGtCmFA
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
16.septembra 2020 12:00
emil.kamrla@centrum.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Klokoč čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Oprava miestnech komunikácii v Klokoči
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqGqc2W7ZmfLDTgq4To4Gfk
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
16.septembra 2020 12:00
ivanduriskeras@gmail.com
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Klokoč čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Oprava miestnech komunikácii v Klokoči
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqGqc2W7ZmfLDTgq4To4Gfk
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
16.septembra 2020 12:00
kamiac@renovia.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Klokoč čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Oprava miestnech komunikácii v Klokoči
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqGqc2W7ZmfLDTgq4To4Gfk
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
17.septembra 2020 12:01
starosta@klokoc.sk
Výzva na vyhodnotenie zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Oprava miestnech komunikácii v Klokoči bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť
výsledné poradie.
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6518
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
18.septembra 2020 08:18
skalenec@gmail.com
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Klokoč s názvom: Oprava miestnech komunikácii v
Klokoči bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!
Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqGqc2W7ZmfLDTgq4To4Gfk
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
18.septembra 2020 08:18
kamiac@renovia.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Klokoč s názvom: Oprava miestnech komunikácii v
Klokoči 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
18.septembra 2020 08:18
ivanduriskeras@gmail.com
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Klokoč s názvom: Oprava miestnech komunikácii v
Klokoči 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
18.septembra 2020 08:18
alesco@centrum.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Klokoč s názvom: Oprava miestnech komunikácii v
Klokoči 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
18.septembra 2020 08:18
starosta@klokoc.sk
Oznámenie o ukončení zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Oprava miestnech komunikácii v Klokoči bola práve ukončená a vyhral dodávateľ:
Oto Nedelka S.P..
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6518
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY

Auditný záznam zákazky č.6518
Názov zákazky: Oprava miestnech komunikácii v Klokoči
Interné číslo zákazky: 02
Zverejnená: 9.9.2020
Ukončená: 18.9.2020
Predpokladaná hodnota: 20000,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
18.9.2020 - 30.10.2020
realizácie:
Lehota na predkladanie
17.9.2020 12:00
ponúk:
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet PROFI
Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Zadávateľ
Firma Obec Klokoč
IČO / DIČ / IČDPH: 00319996 / 2021318706 / neplatca DPH
Adresa Klokoč 1, 962 25 Klokoč, SK
Kontaktná osoba Radoslav Hruška, 0908 214 720, starosta@klokoc.sk

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

Dátum

Čas

Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov
zdroja

Popis auditu

09.09.2020 16:17:19 Nakupca Nakupca

Obec
Klokoč

Zverejnenie zákazky 'Oprava miestnech komunikácii v Klokoči' na portáli
www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 17.9.2020 12:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: áno
Anonymná: áno (1.stupeň)

09.09.2020 16:17:24 Zakazka Nakupca

Obec
Klokoč

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
alesco@centrum.sk, Aleš Kamrla

09.09.2020 16:17:24 Zakazka Nakupca

Obec
Klokoč

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
emil.kamrla@centrum.sk, Emil Kamrla

09.09.2020 16:17:25 Zakazka Nakupca

Obec
Klokoč

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

09.09.2020 16:17:25 Zakazka Nakupca

Obec
Klokoč

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

10.09.2020 06:55:58 Zakazka Uchadzac RENOVIA
s.r.o.

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

12.09.2020 10:26:12 Zakazka Uchadzac Aleš Kamrla Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 3
16.09.2020 10:44:24 Zakazka Uchadzac ...

Uchádzač Aleš Kamrla sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 22655,70
€ (neplatca).

16.09.2020 10:53:35 Zakazka Uchadzac ...

Dátum predkladania ponúk a/alebo dátum aukcie bol posunutý:
Termín predkladania ponúk: 17.9.2020
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

16.09.2020 12:00:18 Zakazka System

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

16.09.2020 12:02:46 Zakazka Uchadzac Oto Nedelka Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
S.P.
obdobie zverejnenia: 2

Dátum

Čas

Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov
zdroja

16.09.2020 12:42:56 Zakazka Uchadzac ...

Popis auditu
Uchádzač Oto Nedelka S.P. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
19771,99 € (neplatca).

16.09.2020 12:44:08 Zakazka Uchadzac KERAS-SK, Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
s.r.o.
obdobie zverejnenia: 2
16.09.2020 15:32:17 Zakazka Uchadzac ...

Uchádzač KERAS-SK, s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
18712,99 € bez DPH.

16.09.2020 15:37:03 Zakazka Uchadzac RENOVIA
s.r.o.

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

17.09.2020 06:14:22 Zakazka Uchadzac ASFA KDK, s.r.o.

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

17.09.2020 09:21:35 Zakazka Uchadzac ...

Uchádzač RENOVIA s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
20941,68 € bez DPH.

17.09.2020 09:34:07 Zakazka Uchadzac STAVBY
Nitra, s.r.o.

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

17.09.2020 11:31:46 Zakazka Uchadzac MMstav-NB
s.r.o.

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

17.09.2020 12:00:00 Zakazka System

TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

17.09.2020 12:01:05 Zakazka System

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky'
TENDERnet nasledovným príjemcom:
starosta@klokoc.sk, Obec Klokoč

18.09.2020 08:18:44 Zakazka Nakupca

Obec
Klokoč

18.09.2020 08:18:53 Zakazka System

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
TENDERnet nasledovným príjemcom:
skalenec@gmail.com, Oto Nedelka S.P.

18.09.2020 08:18:54 Zakazka System

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
TENDERnet kamiac@renovia.sk, RENOVIA s.r.o.
ivanduriskeras@gmail.com, KERAS-SK, s.r.o.
alesco@centrum.sk, Aleš Kamrla

18.09.2020 08:18:54 Zakazka System

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky'
TENDERnet nasledovným príjemcom:
starosta@klokoc.sk, Obec Klokoč

Vyhodnotenie zákazky

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI

INÉ PRÍLOHY

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA

