
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Kocurany

Názov zákazky: Cvičíme v každom veku pre zdravie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 5.9.2019 7:41

Dátum ukončenia zákazky: 16.9.2019 8:54

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Cvičíme v každom veku pre zdravie

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Kocurany

IČO 00648868

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Kocurany 105, 972 02 Opatovce nad Nitrou, SK

Kontaktná osoba Ing. Vojtech Čičmanec, +421465439872, obec@kocurany.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: 4320,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia do 60 dní od účinnosti zmluvy

Lehota na predkladanie
ponúk: do 12.9.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DQ1BBrTGGUSlY6cOpOVpU
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 zákazky

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

Nákup a dodávka fitness strojov na vonkajšie použitie, stroje musia spĺňať normu STN EN 16630 a byť certifikované (TUV, Technická
inšpekcia) pre Obec Kocurany, vrátane dopravy, montáže, osadenia a ukončenie revíznou správou.

Verejný obstarávateľ požaduje:
Konštrukcia musí byť vyrobená z hrubostennej ocele, povrchová úprava žiarové zinkovanie + prášková farba. 
Záruku na zariadenie po dobu 5 rokov. 
Fitness stroje musia byť navrhnuté tak, aby osoba, ktorá bude na nich cvičiť dokázala precvičiť celé telo vlastnou váhou. 

Dodávané stroje: 
1. posilňovací stroj na ramená
2. posilňovací stroj na brušné svalstvo
3. dvojitý twister
4. stepper a surf

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky vychádzal z podkladov, ktoré sú v prílohe - tieto informácie sú pre uchádzačov záväzné.

Obstarávateľ vyčlenil na túto zákazku sumu 4,000 EUR s DPH. V prípade, že víťazná ponuka bude vyššia ako uvedená suma si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo neobstarať všetky stroje tak, aby výsledná suma zo zadania bola nižšia ako vyčlenená suma.

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. 

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 4320,00 EUR.

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DQ1BBrTGGUSlY6cOpOVpU


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 so starostom obce. Tel. 0905 585 497.

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
nasledovné dokumenty:
1. kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
2. technické listy ku jednotlivým prvkom detského ihriska, certifikáty, vyhlásenia o zhode
3. výkaz výmer v prílohe č.1
4. vyplnená zmluva o dielo príloha č.2
5. čestné vyhlásenie o účasti vo verejnom obstarávaní (vzor je dostupný v prílohe)

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s touto výzvou (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o
doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s touto výzvou, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka
uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.

Minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti:
- STN EN 1176 a STN EN 1177
- skrutky zapustené alebo chránené plastovými klobúčikmi
- všetky kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými zvarmi
- ochranné zóny jednotlivých prvkov dodržané podľa normy
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2019 a vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od
dodania tovaru. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku. 

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.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Cvičíme v každom veku pre zdravie 1,000 celkom

Rozpis položiek je definovaný v prílohe, ktorá je pre uchádzačov záväzná.

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

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Tabulka.xls Opis zákazky 27.8.2019 6,5 kB

zmluva_navrh.doc Návrh zmluvy 27.8.2019 33 kB

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx Iné 4.9.2019 18,7 kB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka Verime v Zábavu, s.r.o.

Názov uchádzača: Verime v Zábavu, s.r.o.

IČO: 46167145

Sídlo: Pod Brezinou 86, 91101 Trenčín, SK

Kontakt: Ing. Adolf Šimko (+421908454995 - objednavky@verimevzabavu.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: objednavky@verimevzabavu.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 5.9.2019 11:27

Výsledná cena: 3216,00 € s DPH   (Cena ponuky: 3216,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Cvičíme v každom veku pre zdravie

Zadávateľ: Obec Kocurany (Opatovce nad Nitrou) 
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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Cvičíme v každom veku pre zdravie celkom 1,000 3216,00  3216,00  3216,00

Rozpis položiek je definovaný v prílohe, ktorá je pre uchádzačov záväzná.

Cena spolu:   3216,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Certifikát fitness F01,F02,F03,F25,F29,F31,F33-F36.PDF Iné 5.9.2019 872,0 kB

F24.pdf Iné 5.9.2019 336,8 kB

F02.pdf Iné 5.9.2019 309,0 kB

F36.pdf Iné 5.9.2019 364,9 kB

Výpis z obchodného registra SR-VVZ.pdf Iné 5.9.2019 136,5 kB

zmluva_navrh.doc Iné 5.9.2019 259,5 kB

Certifikát fitness F06,F07,F10,F15-F22.PDF Iné 5.9.2019 867,8 kB

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx Iné 5.9.2019 98,1 kB

Tabulka.xls Iné 5.9.2019 13,5 kB

F17.pdf Iné 5.9.2019 338,0 kB

Certifikát fitness F08,F12,F13,F24,F27,F28,F32.PDF Iné 5.9.2019 842,9 kB

Exteriérové Fitness F036 - VoZ.DOCX Iné 5.9.2019 489,9 kB

Exteriérové Fitness F02 - VoZ.DOCX Iné 5.9.2019 744,6 kB

Exteriérové Fitness F024 - VoZ.DOCX Iné 5.9.2019 802,3 kB

Exteriérové Fitness F017 - VoZ.DOCX Iné 5.9.2019 943,3 kB

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

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O ZÁKAZKE
 

 



Protokol o zákazke č.3567

Názov zákazky: Cvičíme v každom veku pre zdravie

Zverejnená: 5.9.2019

Ukončená: 16.9.2019

Predpokladaná hodnota: 4320,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia do 60 dní od účinnosti zmluvy

Lehota na predkladanie
ponúk: 12.9.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Obec Kocurany

IČO / DIČ / IČDPH: 00648868 / 2021118011 / neplatca DPH

Adresa Kocurany 105, 972 02 Opatovce nad Nitrou, SK

Kontaktná osoba Ing. Vojtech Čičmanec, +421465439872, obec@kocurany.sk

Opis

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

Nákup a dodávka fitness strojov na vonkajšie použitie, stroje musia spĺňať normu STN EN 16630 a byť
certifikované (TUV, Technická inšpekcia) pre Obec Kocurany, vrátane dopravy, montáže, osadenia a
ukončenie revíznou správou.

Verejný obstarávateľ požaduje:
Konštrukcia musí byť vyrobená z hrubostennej ocele, povrchová úprava žiarové zinkovanie + prášková
farba. 
Záruku na zariadenie po dobu 5 rokov. 
Fitness stroje musia byť navrhnuté tak, aby osoba, ktorá bude na nich cvičiť dokázala precvičiť celé telo
vlastnou váhou. 

Dodávané stroje: 
1. posilňovací stroj na ramená
2. posilňovací stroj na brušné svalstvo
3. dvojitý twister
4. stepper a surf

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky vychádzal z podkladov, ktoré sú v prílohe - tieto informácie sú
pre uchádzačov záväzné.

Obstarávateľ vyčlenil na túto zákazku sumu 4,000 EUR s DPH. V prípade, že víťazná ponuka bude vyššia
ako uvedená suma si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neobstarať všetky stroje tak, aby výsledná
suma zo zadania bola nižšia ako vyčlenená suma.

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. 

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 4320,00 EUR.

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 so
starostom obce. Tel. 0905 585 497.



Opis zákazky

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 nasledovné dokumenty:
1. kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo
iného relevantného registra).
2. technické listy ku jednotlivým prvkom detského ihriska, certifikáty, vyhlásenia o zhode
3. výkaz výmer v prílohe č.1
4. vyplnená zmluva o dielo príloha č.2
5. čestné vyhlásenie o účasti vo verejnom obstarávaní (vzor je dostupný v prílohe)

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s touto výzvou (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené
ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s touto výzvou, budú zoradené do poradia, pričom
na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude
ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.

Minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti:
- STN EN 1176 a STN EN 1177
- skrutky zapustené alebo chránené plastovými klobúčikmi
- všetky kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými
zvarmi
- ochranné zóny jednotlivých prvkov dodržané podľa normy
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2019 a
vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru. Preddavky na práce
verejný obstarávateľ neposkytuje. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak
pred uplynutím lehoty nebudú predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku. 

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.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1
Cvičíme v každom veku pre zdravie 1,000 celkom 3216,00 € 3216,00 €

Rozpis položiek je definovaný v prílohe, ktorá je pre uchádzačov záväzná.

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

Email Dátum

info@bajansport.sk 5.9.2019

info@verimevzabavu.sk 5.9.2019

rejko@sportservice.sk 5.9.2019

slotik@dextrade.sk 5.9.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky



Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Verime v Zábavu, s.r.o. 46167145 5.9.2019 11:27 3216,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Verime v Zábavu, s.r.o. 46167145 3216,00 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: Verime v Zábavu, s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 46167145 / 2023253034 / SK2023253034

Sídlo: Pod Brezinou 86, 91101 Trenčín, SK

Kontakt: Ing. Adolf Šimko (+421908454995 - objednavky@verimevzabavu.sk)

Výsledná cena: 3216,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 3216,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Cvičíme v každom veku pre zdravie celkom 1,000 3216,00  3216,00

Cena spolu:   3216,00 € s DPH

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

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA
 

 



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 5.septembra 2019 07:41

Komu: info@bajansport.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Kocurany" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Cvičíme v každom veku pre zdravie" s predpokladanou hodnotou zákazky: 4320,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 12.09.2019.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DQ1BBpCWXunyBhZJif0uI7XKU_XHetTNQoLNkH

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DQ1BBpCWXunyBhZJif0uI7XKU_XHetTNQoLNkH


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 5.septembra 2019 07:41

Komu: info@verimevzabavu.sk

Predmet: Dopyt - Cvičíme v každom veku pre zdravie

 

Obec Kocurany Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet, žiada o
predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Kocurany
Názov       |   Cvičíme v každom veku pre zdravie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   4320,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   12.09.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stroje, zariadenia, nástroje, náradie 
| S02 – Zariadenie a vybavenie ihrísk 

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

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

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

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DQ1BBqAQJ9rx7KP618y1Ew95S13hz3rUzUKCyNSw
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DQ1BBqAQJ9rx7KP618y1Ew95S13hz3rUzUKCyNSw
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 5.septembra 2019 07:41

Komu: rejko@sportservice.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Kocurany" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Cvičíme v každom veku pre zdravie" s predpokladanou hodnotou zákazky: 4320,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 12.09.2019.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DQ1BBqBh-d3TsbnF-d9npLfGW_XHetTNQoLBae

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DQ1BBqBh-d3TsbnF-d9npLfGW_XHetTNQoLBae


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 5.septembra 2019 07:41

Komu: slotik@dextrade.sk

Predmet: Dopyt - Cvičíme v každom veku pre zdravie

 

Obec Kocurany Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet, žiada o
predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Kocurany
Názov       |   Cvičíme v každom veku pre zdravie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   4320,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   12.09.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stroje, zariadenia, nástroje, náradie 
| S02 – Zariadenie a vybavenie ihrísk 

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

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

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

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DQ1BBqAQ1rf9lkvdlVgS5K6zzlvlx3rUzUKCzxjw
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DQ1BBqAQ1rf9lkvdlVgS5K6zzlvlx3rUzUKCzxjw
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 11.septembra 2019 12:00

Komu: info@bajansport.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Kocurany čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Cvičíme v každom veku pre zdravie
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567

Tím TENDERnet-u

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 11.septembra 2019 12:00

Komu: info@verimevzabavu.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Kocurany čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Cvičíme v každom veku pre zdravie
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567

Tím TENDERnet-u

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 11.septembra 2019 12:00

Komu: rejko@sportservice.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Kocurany čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Cvičíme v každom veku pre zdravie
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567

Tím TENDERnet-u

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 11.septembra 2019 12:00

Komu: slotik@dextrade.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Kocurany čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Cvičíme v každom veku pre zdravie
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567

Tím TENDERnet-u

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 12.septembra 2019 12:01

Komu: obec@kocurany.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Cvičíme v každom veku pre zdravie bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť
výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 16.septembra 2019 08:55

Komu: objednavky@verimevzabavu.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Cvičíme v každom veku pre zdravie bola ukončená a vaša
ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

S pozdravom
Tím TENDERnet

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 16.septembra 2019 08:55

Komu: obec@kocurany.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Cvičíme v každom veku pre zdravie bola práve ukončená a vyhral dodávateľ:
Verime v Zábavu, s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3567
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.3567

Názov zákazky: Cvičíme v každom veku pre zdravie

Zverejnená: 5.9.2019

Ukončená: 16.9.2019

Predpokladaná hodnota: 4320,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia do 60 dní od účinnosti zmluvy

Lehota na predkladanie
ponúk: 12.9.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Obec Kocurany

IČO / DIČ / IČDPH: 00648868 / 2021118011 / neplatca DPH

Adresa Kocurany 105, 972 02 Opatovce nad Nitrou, SK

Kontaktná osoba Ing. Vojtech Čičmanec, +421465439872, obec@kocurany.sk

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

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu

05.09.2019 07:41:30 Nakupca Nakupca Obec
Kocurany

Zverejnenie zákazky 'Cvičíme v každom veku pre zdravie' na portáli
www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 12.9.2019 12:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: nie
Anonymná: áno (1.stupeň)

05.09.2019 07:41:47 Zakazka Nakupca Obec
Kocurany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
info@bajansport.sk, Peter Bajan

05.09.2019 07:41:47 Zakazka Nakupca Obec
Kocurany

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

05.09.2019 07:41:48 Zakazka Nakupca Obec
Kocurany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
rejko@sportservice.sk, SPORT SERVICE, s.r.o.

05.09.2019 07:41:48 Zakazka Nakupca Obec
Kocurany

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

05.09.2019 11:27:40 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač Verime v Zábavu, s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou
na 2680,00 € bez DPH.

11.09.2019 12:00:15 Zakazka System TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola'
nasledovným príjemcom:
bulla@orava.sk, Arlanda, s.r.o.
filip@mahtrencin.sk, MaH Trenčín s.r.o.
mpucik@incon.eu, INCON, spol. s r.o.
predaj.skal@centrum.sk, Živnostník Jozef Zemančík

11.09.2019 12:45:32 Zakazka Uchadzac Verime v
Zábavu, s.r.o.

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

12.09.2019 08:20:00 Zakazka Uchadzac Verime v
Zábavu, s.r.o.

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

12.09.2019 12:00:00 Zakazka System TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

12.09.2019 12:01:08 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky'
nasledovným príjemcom:
obec@kocurany.sk, Obec Kocurany

16.09.2019 08:54:45 Zakazka Nakupca Obec
Kocurany Vyhodnotenie zákazky



16.09.2019 08:55:34 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
objednavky@verimevzabavu.sk, Verime v Zábavu, s.r.o.

16.09.2019 08:55:34 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky'
nasledovným príjemcom:
obec@kocurany.sk, Obec Kocurany

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÉ PRÍLOHY
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
 

 


