
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Vysoká pri Morave

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave

Interné číslo zákazky: 9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 23.7.2021 12:08

Dátum ukončenia zákazky: 13.8.2021 10:12

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Vysoká pri Morave

IČO 00305197

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 196, 90066 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 76737,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 09/2021- 04/2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 10.8.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

Obec Vysoká pri Morave, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom: „Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave” 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Obec Vysoká pri Morave 
Sídlo organizácie: Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave 
IČO: 00305197, DIČ: 2020643746 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Mgr. Ivana Poláková 
Telefón: +421 (0)2 65967 120, kl.: 2 
E-mail: polakova@vysokaprimorave.sk, obecnyurad@vysokaprimorave.sk 
Internetová stránka: www.vysokaprimorave.sk 

2) Názov predmetu zákazky:„Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave” 

3) Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu v zmysle §6 ZVO vo výške: 76 737,00 € bez DPH,
t.j. 92 084,00 s DPH. Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene. 
Predpokladaná hodnota zákazky je zároveň stanovená ako maximálna celková cena (EUR s DPH) uvedená v ponuke uchádzača za
zhotovenie diela a je jediným kritériom vyhodnotenia ponúk. 

4) Opis predmetu zákazky 
Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom:„Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave” je obstaranie stavebných
prác v rozsahu podľa predloženého zadania s výkazom výmer (príloha č.1) 
Pre ozrejmenie zákazky verejný obstarávateľ pripája ďalšie prílohy: SÚHRNNÁ SPRÁVA (príloha č.2) TEXTOVÁ ČASŤ (príloha č.3),
STATICKÉ POSÚDENIE STAVBY (príloha č.4) VÝKRESOVÁ ČASŤ (príloha č.5) 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce Dušanom
Dvoranom na tel. 0905/537 343 alebo mail: starosta@vysokaprimorave.sk 

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky vo výkaze výmer stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre

https://www.tendernet.sk/vyzva/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM


daný predmet zákazky. V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na
technický a funkčný ekvivalent. 
Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 

5) Hlavný kód CPV 
Spoločný slovník obstarávania (kód CPV): 
45000000-7- stavebné práce 
45210000-2- stavebné práce na stavbe budov 

6) Miesto a spôsob predloženia ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s prílohou č.1 ( VÝKAZ VÝMER) tejto Výzvy na predloženie ponuky prostredníctvom
systému TENDERnet.sk 

7) Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

8) Miesto realizácie predmetu zákazky: Dom služieb Vysoká pri Morave, Hlavná č. 177/83, Vysoká pri Morave na obecnom pozemku
parcela č.770. 

9) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 10.08.2021 do 12:00 hod. Ponuky predložené po tomto termíne nebudú zaradené do
vyhodnocovania prostredníctvom systému TENDERnet. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom
jazyku. 
Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 13.08.2021 do 12:00 hod. 

10) Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 
Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona č. 343/2016 o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy. 

11) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (príloha č.6). 
Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
web stránke obce. 

12) Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je celková cena (EUR s DPH) uvedená v ponuke uchádzača.  V prípade uchádzača, ktorý nie je
platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za
daný logický celok, maximálne vo výške PHZ, t.j. 76 737,00 € bez DPH, t.j. 92 084,00 s DPH. 

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude
vyjadrená v Eurách. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení: 
cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH) 
výška DPH v Eur 
celková cena v Eur (s DPH) 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 
Cena musí byt zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Suma celkom musí byť uvedená ako konečná, vrátane dopravy a
všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia. 

13) Pokyny na zostavenie ponuky: 
Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje: 
a. Identifikácia uchádzača a jeho návrh na plnenie kritérií hodnotenia 
Minimálne požadované údaje: obchodné meno, sídlo uchádzača 

b. Rozpočet resp. nacenený výkaz výmer (Priloha 1_Vykaz vymer) 
Uchádzač predloží vyplnený výkaz výmer, ktorý je prílohou 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. 
Doklad nie je potrebné predkladať. Verejný obstarávateľ si overí túto skutočnosť online v prípade právnických osôb v obchodnom registri, u
fyzických osôb v živnostenskom registri resp. je možné predložiť iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, respektíve
ekvivalentný doklad (postačuje fotokópia). 

d. Návrh Zmluvy o dielo- príloha č. 4 tejto Výzvy na predloženie ponuky 

Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka
aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. 
Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku
nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia musí mať navrhované
riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré sú
uvedené v technickej špecifikácii. 



e. Čestné vyhlásenie (príloha č.7) 

14) Vysvetlenie 
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich
vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: polakova@vysokaprimorave.sk 
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne
oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

15) Otváranie ponúk: 
Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 9 tejto Výzvy na predloženie ponuky budú vyhodnotené
do dňa 13.08.2021 do 12:00 hod. 

16) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronickou formou, resp. im bude oznámený
prostredníctvom služby TENDERnet. 

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v rámci príloh Zmluvy o dielo najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné
číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov) a predložil čestné
vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť. 

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi. 

17) Konflikt záujmov: 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania
v tomto verejnom obstarávaní. 
V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento
prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. 
Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania
zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť
konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača,
ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Zmluva o dielo uzavretá podľa §536- 565 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka  

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa. 

Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry do 14 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi resp. v čiastkových
faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objednávateľom. 
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 

- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 



- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

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. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený
dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nascenenými jednotlivými položkami. 

- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (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 výzvou na predkladanie ponúk, 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. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 1,0 ks

Výkaz výmer- príloha č.1

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

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

VYKAZ VYMER Rekonštrukcia Domu služieb, 1.etapa [zadanie].xlsx Požadované prílohy ku cenovej ponuke 127,3 kB

Súhrnná technická správa.pdf Iné 157,8 kB

Technická správa.pdf Iné 173,6 kB

Staticke posudenie stavby Dom sluzieb VPM.pdf Iné 280,8 kB

vykresova časť.zip Iné 5,5 MB

Navrh Zmluva o dielo.doc Požadované prílohy ku cenovej ponuke 44 kB

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO Vysoká.docx Požadované prílohy ku cenovej ponuke 18,9 kB



Ponuka ERPOS, spol. s r.o.

Názov uchádzača: ERPOS, spol. s r.o.

IČO: 31588506

Sídlo: Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina, SK

Kontakt: Ing. Paula Petrušová (+421910929479 - paula.petrusova@erpos.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: paula.petrusova@erpos.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 10.8.2021 9:22

Výsledná cena: 97662,25 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

(nevyplnený)

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
Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave ks 1,0 97662,25  97662,25  97662,25

Výkaz výmer- príloha č.1

Cena spolu:   97662,25 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

166 - Rekonštrukcia Domu služieb, 1.etapa.xls Iné 10.8.2021 9:22 136,5 kB



Ponuka Jolus s.r.o.

Názov uchádzača: Jolus s.r.o.

IČO: 44673728

Sídlo: 47, 90846 Unín, SK

Kontakt: Jozef Jurkovič (+421948173619 - trade@jolus.eu)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: trade@jolus.eu

Dátum a čas predloženia
ponuky: 10.8.2021 11:48

Výsledná cena: 102230,17 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

(nevyplnený)

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
Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave ks 1,0 102230,17  102230,17  102230,17

Výkaz výmer- príloha č.1

Cena spolu:   102230,17 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

2022-36 - Rekonštrukcia Domu služieb, 1.etapa.xlsx Iné 10.8.2021 11:48 141,2 kB

Čestné vyhlásenie MS ku účasti vo VO.docx Iné 10.8.2021 11:48 18,6 kB

spolocensky dom Navrh Zmluva o dielo.doc Iné 10.8.2021 11:48 56,5 kB



Ponuka SMM s.r.o.

Názov uchádzača: SMM s.r.o.

IČO: 50986121

Sídlo: J. Bottu 29/B, 91701 Trnava, SK

Kontakt: Ing. Simona Petrová (+421917232285 - s.petrova@smm.sr)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: s.petrova@smm.sr

Dátum a čas predloženia
ponuky: 10.8.2021 11:56

Výsledná cena: 92004,66 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

(nevyplnený)

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
Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave ks 1,0 92004,66  92004,66  92004,66

Výkaz výmer- príloha č.1

Cena spolu:   92004,66 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

SMM_PONUKA.pdf Iné 10.8.2021 11:56 1,2 MB

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

https://www.tendernet.sk


Protokol o výslednom poradí zákazky
 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
90066 Vysoká pri Morave
IČO: 00305197

 

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 
Číslo zákazky: 9128
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

1. Poradové číslo ponuky: 3
Obchodné meno:
SMM s.r.o. (ID uchádzača: 50986121)
Ing. Simona Petrová
Sídlo alebo miesto podnikania:
J. Bottu 29/B
91701 Trnava
Ponuka: 92004,66 € s DPH
 

2. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
ERPOS, spol. s r.o. (ID uchádzača: 31588506)
Ing. Paula Petrušová
Sídlo alebo miesto podnikania:
Vysokoškolákov 4
01008 Žilina
Ponuka: 97662,25 € s DPH
 

3. Poradové číslo ponuky: 2
Obchodné meno:
Jolus s.r.o. (ID uchádzača: 44673728)
Jozef Jurkovič
Sídlo alebo miesto podnikania:
47
90846 Unín
Ponuka: 102230,17 € s DPH
 

 

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

https://www.tendernet.sk


Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.9128

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave

Interné číslo zákazky: 9/2021

Zverejnená: 23.7.2021 12:08

Ukončená: 13.8.2021 10:12

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
● Zverejnenie zákazky na stránke www.tendernet.sk
● Zverejnenie zákazky na webovej stránke verejného obstarávateľa:
    https://www.vysokaprimorave.sk/verejne-obstaravanie-vyzvy

Predpokladaná hodnota: 76737,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 09/2021- 04/2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 10.8.2021 12:00

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Obec Vysoká pri Morave

IČO / DIČ / IČDPH: 00305197 / 2020643746 / neplatca DPH

Adresa Hlavná 196, 90066 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

Obec Vysoká pri Morave, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom: „Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave” 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Obec Vysoká pri Morave 
Sídlo organizácie: Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave 
IČO: 00305197, DIČ: 2020643746 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Mgr. Ivana Poláková 
Telefón: +421 (0)2 65967 120, kl.: 2 
E-mail: polakova@vysokaprimorave.sk, obecnyurad@vysokaprimorave.sk 
Internetová stránka: www.vysokaprimorave.sk 

2) Názov predmetu zákazky:„Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave” 

3) Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu v zmysle §6 ZVO vo výške: 76 737,00 € bez DPH,
t.j. 92 084,00 s DPH. Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene. 
Predpokladaná hodnota zákazky je zároveň stanovená ako maximálna celková cena (EUR s DPH) uvedená v ponuke uchádzača za
zhotovenie diela a je jediným kritériom vyhodnotenia ponúk. 

4) Opis predmetu zákazky 
Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom:„Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave” je obstaranie stavebných
prác v rozsahu podľa predloženého zadania s výkazom výmer (príloha č.1) 
Pre ozrejmenie zákazky verejný obstarávateľ pripája ďalšie prílohy: SÚHRNNÁ SPRÁVA (príloha č.2) TEXTOVÁ ČASŤ (príloha č.3),
STATICKÉ POSÚDENIE STAVBY (príloha č.4) VÝKRESOVÁ ČASŤ (príloha č.5) 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce Dušanom
Dvoranom na tel. 0905/537 343 alebo mail: starosta@vysokaprimorave.sk 

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky vo výkaze výmer stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre
daný predmet zákazky. V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na
technický a funkčný ekvivalent. 



Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 

5) Hlavný kód CPV 
Spoločný slovník obstarávania (kód CPV): 
45000000-7- stavebné práce 
45210000-2- stavebné práce na stavbe budov 

6) Miesto a spôsob predloženia ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s prílohou č.1 ( VÝKAZ VÝMER) tejto Výzvy na predloženie ponuky prostredníctvom
systému TENDERnet.sk 

7) Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

8) Miesto realizácie predmetu zákazky: Dom služieb Vysoká pri Morave, Hlavná č. 177/83, Vysoká pri Morave na obecnom pozemku
parcela č.770. 

9) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 10.08.2021 do 12:00 hod. Ponuky predložené po tomto termíne nebudú zaradené do
vyhodnocovania prostredníctvom systému TENDERnet. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom
jazyku. 
Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 13.08.2021 do 12:00 hod. 

10) Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 
Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona č. 343/2016 o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy. 

11) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (príloha č.6). 
Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
web stránke obce. 

12) Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je celková cena (EUR s DPH) uvedená v ponuke uchádzača.  V prípade uchádzača, ktorý nie je
platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za
daný logický celok, maximálne vo výške PHZ, t.j. 76 737,00 € bez DPH, t.j. 92 084,00 s DPH. 

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude
vyjadrená v Eurách. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení: 
cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH) 
výška DPH v Eur 
celková cena v Eur (s DPH) 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 
Cena musí byt zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Suma celkom musí byť uvedená ako konečná, vrátane dopravy a
všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia. 

13) Pokyny na zostavenie ponuky: 
Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje: 
a. Identifikácia uchádzača a jeho návrh na plnenie kritérií hodnotenia 
Minimálne požadované údaje: obchodné meno, sídlo uchádzača 

b. Rozpočet resp. nacenený výkaz výmer (Priloha 1_Vykaz vymer) 
Uchádzač predloží vyplnený výkaz výmer, ktorý je prílohou 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. 
Doklad nie je potrebné predkladať. Verejný obstarávateľ si overí túto skutočnosť online v prípade právnických osôb v obchodnom registri, u
fyzických osôb v živnostenskom registri resp. je možné predložiť iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, respektíve
ekvivalentný doklad (postačuje fotokópia). 

d. Návrh Zmluvy o dielo- príloha č. 4 tejto Výzvy na predloženie ponuky 

Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka
aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. 
Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku
nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia musí mať navrhované
riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré sú
uvedené v technickej špecifikácii. 
e. Čestné vyhlásenie (príloha č.7) 

14) Vysvetlenie 



V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich
vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: polakova@vysokaprimorave.sk 
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne
oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

15) Otváranie ponúk: 
Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 9 tejto Výzvy na predloženie ponuky budú vyhodnotené
do dňa 13.08.2021 do 12:00 hod. 

16) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronickou formou, resp. im bude oznámený
prostredníctvom služby TENDERnet. 

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v rámci príloh Zmluvy o dielo najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné
číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov) a predložil čestné
vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť. 

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi. 

17) Konflikt záujmov: 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania
v tomto verejnom obstarávaní. 
V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento
prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. 
Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania
zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť
konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača,
ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Zmluva o dielo uzavretá podľa §536- 565 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka  

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa. 

Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry do 14 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi resp. v čiastkových
faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objednávateľom. 
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 

- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež



povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

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. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený
dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nascenenými jednotlivými položkami. 

- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (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 výzvou na predkladanie ponúk, 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. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

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

1
Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 1,0 ks 92004,66 € 102230,17 €

Výkaz výmer- príloha č.1

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

ERPOS, spol. s r.o. 31588506 10.8.2021 9:22 97662,25 s DPH

Jolus s.r.o. 44673728 10.8.2021 11:48 102230,17 s DPH

SMM s.r.o. 50986121 10.8.2021 11:56 92004,66 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. SMM s.r.o. 50986121 92004,66 s DPH

2. ERPOS, spol. s r.o. 31588506 97662,25 s DPH

3. Jolus s.r.o. 44673728 102230,17 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: SMM s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 50986121 / 2120551092 / SK2120551092

Sídlo: J. Bottu 29/B, 91701 Trnava, SK



Kontakt: Ing. Simona Petrová (+421917232285 - s.petrova@smm.sr)

Cena ponuky: 92004,66 € s DPH   Úspora: 10,0 %  

Položky

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave ks 1,0 92004,66  92004,66

Cena spolu:   92004,66 € s DPH

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

Podpis štatutárneho zástupcu:

Dátum:

Pečiatka:

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.júla 2021 12:08

Komu:

balgas@balgas.sk, jozef.blaho@emskomplet.sk, obsivan@unistav.eu, stavbystavbicky@gmail.com,
hrtankova@intersystemeu.sk, priprava@stavmech.sk, gfch.zilina@gmail.com, strojstav@strojstav.eu,
imajcinova@gmail.com, lucia.hroncova@doprastav.sk, kardosova@daqe.sk, kovoznak@kovoznak.sk,
luma@luma-sk.sk, gastrobelanec@gmail.com, fabryova.vkp@centrum.sk, michal.skokan@calorim.sk,
redston@centrum.sk, stavbau.info@gmail.com, adrika.orfanusova@gmail.com, info@stavebniny-
stamar.sk, koval@gorbau.sk, roman.hulak@doprastav.sk, ibartos@gaya.sk, stavbyt@stavbytmartin.sk,
econ@pdludrova.sk, osvat@opennp.sk, tomas@agger.sk, stavdm@centrum.sk, vojtassak@riline.sk,
sudova@stoplup.sk, klohnova@cestysk.sk, l.kadlcik@gmail.com, agra@agra.sk, info@dsteam.sk,
florian@florian.sk, damittsro@gmail.com, info@florian.sk, cvoliga@orava.sk,
nadezda.mifkovicova@metrostavds.sk, kasak@domstav.sk, ecorubbersro@gmail.com,
aquabest@aquabest.sk, blocosro@hotmail.com, info@kominsro.sk, okteamsro@okteamsro.sk,
jan.karas@kurenar.eu, alt.majercik@gmail.com, gazdic@dagartis.sk, sktechnik@sktechnik.sk,
ladislav.kalaber@alpineslovakia.sk, zlatko.sinko@gmail.com, standan@standan.sk, dichtlerova@jk-
trading.sk, nedelkasro@gmail.com, richter@riplast.sk, rsbuilding@rsbuilding.sk,
jaroslavdulovec@gmail.com, oliverturza@gmail.com, info@bticonstruct.sk, obchod@stavinek.sk,
tylkova.monika@gmail.com, 07format@gmail.com, ik.ekomap@gmail.com, vkppravno@gmx.com,
zuzana.istok@gmail.com, atelier.urbia@gmail.com, lukkasster@gmail.com, elitebuildings1@gmail.com,
info@cpbsolutions.sk, hincova.i@mariuspedersen.sk, dolnykubin@dobreokno.sk, patrik.sulik7@gmail.com,
b.stavmont@zoznam.sk, office@typhon.sk, vsiffelova@gmail.com, jaroslav.pecho@hotmail.sk,
jsidor@firmasidor.sk, info@ibvsk.sk, smalt@smalt.synot.cz, mimissro@gmail.com, info@ridop.sk,
frantisekmarman@zoznam.sk, svarnylev@gmail.com, jkutlik@gmail.com, paula.petrusova@erpos.sk,
mancik@enerma.sk, pamstav@gmail.com, stavoinvesteu@gmail.com, riaditel@stavospolturzovka.sk,
ivan@ekologickestavby.sk, janko.bruncak@gmail.com, pmrstavby@gmail.com, soki@soki.sk,
fleximont@fleximont.sk, martin.hanuliak@topor.sk, rpbuildingsro@gmail.com, rozpocty@mipeinvest.sk,
milan.chrastina@l-trade.sk, lubomir.sidor@lss.sk, rkstav@centrum.sk + 570 ďalších

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Obec Vysoká pri Morave zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 
Oblasť: Stavebníctvo - Stavebné práce

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.augusta 2021 12:00

Komu: paula.petrusova@erpos.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Vysoká pri Morave čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 10.8.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.augusta 2021 12:00

Komu: rajbau@centrum.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Vysoká pri Morave čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 10.8.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.augusta 2021 12:00

Komu: trade@jolus.eu

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Vysoká pri Morave čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 10.8.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.augusta 2021 12:00

Komu: s.petrova@smm.sr

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Vysoká pri Morave čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 10.8.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.augusta 2021 12:00

Komu: info@chranenepracovisko.eu

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Vysoká pri Morave čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 10.8.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.augusta 2021 12:00

Komu: kubisovapet@gmail.com

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Vysoká pri Morave čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 10.8.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.augusta 2021 12:00

Komu: tina@kreator.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Vysoká pri Morave čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave 
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 10.8.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZMO5lGGkCioD-yJXlrnzgM
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 10.augusta 2021 12:02

Komu: obecnyurad@vysokaprimorave.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave bola práve ukončená a môžete
vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/9128

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/9128
https://www.tendernet.sk


Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196, 90066 Vysoká pri Morave

 

 

Čestné prehlásenie o pravdivosti a originalite predloženej
dokumentácie

 

 

 

 

 

Ja, dolu podpísaný (meno, priezvisko):

ako štatutárny orgán prijímateľa: Obec Vysoká pri Morave

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky: Stavebné úpravy Domu služieb Vysoká pri Morave

ktoré predkladám na kontrolu VO týmto

čestne prehlasujem, že

všetky dokumenty, ktoré sa predkladajú na kontrolu sú pravdivé a originálne a nie je mi známa nijaká skutočnosť, ktorá by vylučovala
pravdivosť alebo originalitu týchto dokumentov.

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis a pečiatka

Dátum a miesto

 


