
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Vysoká pri Morave

Názov zákazky: Nákup a dodanie ponorného kalového čerpadla s rezacím nožom

Interné číslo zákazky: 3/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 22.9.2020 14:10

Dátum ukončenia zákazky: 1.10.2020 13:30

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nákup a dodanie ponorného kalového čerpadla s rezacím nožom

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Vysoká pri Morave

IČO 00305197

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.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: 1123,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: október 2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 1.10.2020 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqKtvchnI6ZsBHPZnzTxDQk
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 Technológia (vykurovanie, čerpadlá, klimatizácia)

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na ponorné kalové čerpadlo s rezacím nožom s príslušnými parametrami a vlastnosťami pre
potreby Obce Vysoká pri Morave- ČOV, vrátane dopravy na Obec Vysoká pri Morave, Hlavná 196/102, 900 66 Vysoká pri Morave.

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.

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 1123 EUR. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe údajov,
získaných prieskumom trhu. 

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.

Úspešný uchádzač je pred vystavením objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, 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. 

https://www.tendernet.sk/zakazka?cqKtvchnI6ZsBHPZnzTxDQk


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

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom. 

V prípade ďalších dotazov k parametrom zákazky je potrebné kontaktovať technika ČOV p. Karola Dvorana 0918402717, mail:
kdvoran@vysokaprimorave.sk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 01.10.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 02.10.2020
do 15:00 hod.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Ponorné kalové čerpadlo s rezacím nožom 50GF 22.2 alebo ekvivalent 1,000 ks

max výkon 25m
max. prietok 310l/min
napätie 400V
Výkon 2,2kW 
Pripojenie: výtlak 2"/DN50
dĺžka kábla 10m



Ponuka Revaj Miroslav

Názov uchádzača: Revaj Miroslav 
Dodávateľ nie je platca DPH

IČO: 37730142

Sídlo: Dedina 691, 02952 Hrustin, SK

Kontakt: Revaj Miroslav (+421903218893 - revajmiro@szm.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: revajmiro@szm.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 24.9.2020 5:43

Výsledná cena: 1250,00 € (DPH sa neuplatňuje)   (Cena ponuky: 1250,00 € )

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie ponorného kalového čerpadla s rezacím nožom

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
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

Ponorné kalové čerpadlo s rezacím nožom 50GF 22.2 alebo
ekvivalent ks 1,000 1250,00  1250,00  1250,00

max výkon 25m
max. prietok 310l/min
napätie 400V
Výkon 2,2kW 
Pripojenie: výtlak 2"/DN50
dĺžka kábla 10m

Cena spolu:   1250,00 €

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka EURO PUMPS TECH, s.r.o.

Názov uchádzača: EURO PUMPS TECH, s.r.o.

IČO: 36187933

Sídlo: Námestie sv.Michala 170/5 *, 919 30 Jaslovské Bohunice, SK

Kontakt: Pavol Miklošovič (+421905726242 - miklosovic@europumps.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: miklosovic@europumps.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 29.9.2020 7:16

Výsledná cena: 1299,60 € s DPH   (Cena ponuky: 1299,60 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie ponorného kalového čerpadla s rezacím nožom

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
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

Ponorné kalové čerpadlo s rezacím nožom 50GF 22.2 alebo
ekvivalent ks 1,000 1299,60  1299,60  1299,60

max výkon 25m
max. prietok 310l/min
napätie 400V
Výkon 2,2kW 
Pripojenie: výtlak 2"/DN50
dĺžka kábla 10m

Cena spolu:   1299,60 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Obec_Vysoká_CP_14200749.pdf Iné 29.9.2020 63,7 kB



Ponuka BELUMI PUMPY s.r.o.

Názov uchádzača: BELUMI PUMPY s.r.o.

IČO: 34148451

Sídlo: Vinohrady 10, 94002 Nové Zámky, SK

Kontakt: Robert Ponesz (+421905572548 - robert_ponesz@belumi.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: robert_ponesz@belumi.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 29.9.2020 15:03

Výsledná cena: 996,00 € s DPH   (Cena ponuky: 996,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie ponorného kalového čerpadla s rezacím nožom

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
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

Ponorné kalové čerpadlo s rezacím nožom 50GF 22.2 alebo
ekvivalent ks 1,000 996,00  996,00  996,00

max výkon 25m
max. prietok 310l/min
napätie 400V
Výkon 2,2kW 
Pripojenie: výtlak 2"/DN50
dĺžka kábla 10m

Cena spolu:   996,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka FLORIAN, s.r.o.

Názov uchádzača: FLORIAN, s.r.o.

IČO: 36427969

Sídlo: Priekopská 26, 03608 Maritn, SK

Kontakt: Ľubomír Vaňko (0903 263 167 - florian@florian.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: florian@florian.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 1.10.2020 11:51

Výsledná cena: 1298,40 € s DPH   (Cena ponuky: 1298,40 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie ponorného kalového čerpadla s rezacím nožom

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
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

Ponorné kalové čerpadlo s rezacím nožom 50GF 22.2 alebo
ekvivalent ks 1,000 1298,40  1298,40  1298,40

max výkon 25m
max. prietok 310l/min
napätie 400V
Výkon 2,2kW 
Pripojenie: výtlak 2"/DN50
dĺžka kábla 10m

Cena spolu:   1298,40 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke

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

https://www.tendernet.sk


Protokol o zákazke č.6621

Názov zákazky: Nákup a dodanie ponorného kalového čerpadla s rezacím nožom

Interné číslo zákazky: 3/2020

Zverejnená: 22.9.2020

Ukončená: 1.10.2020

Predpokladaná hodnota: 1123,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: október 2020

Lehota na predkladanie
ponúk: 1.10.2020 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Zadávateľ

Firma Obec Vysoká pri Morave

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

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

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

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Technológia (vykurovanie, čerpadlá, klimatizácia)



Opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na ponorné kalové čerpadlo s rezacím nožom s príslušnými
parametrami a vlastnosťami pre potreby Obce Vysoká pri Morave- ČOV, vrátane dopravy na Obec
Vysoká pri Morave, Hlavná 196/102, 900 66 Vysoká pri Morave.

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.

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 1123 EUR.
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe údajov, získaných prieskumom trhu. 

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.

Úspešný uchádzač je pred vystavením objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, 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. 

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

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

V prípade ďalších dotazov k parametrom zákazky je potrebné kontaktovať technika ČOV p. Karola
Dvorana 0918402717, mail: kdvoran@vysokaprimorave.sk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 01.10.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom
formou emailu do 02.10.2020 do 15:00 hod.

Opis

Položky zákazky

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

1

Ponorné kalové čerpadlo s rezacím nožom 50GF 22.2 alebo ekvivalent 1,000 ks 996,00 € 1299,60 €

max výkon 25m
max. prietok 310l/min
napätie 400V
Výkon 2,2kW 
Pripojenie: výtlak 2"/DN50
dĺžka kábla 10m

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

Email Dátum

belumiba@belumi.sk 22.9.2020

elzetsro@gmail.com 22.9.2020

info@domintex.sk 22.9.2020

info@oramont.cz 22.9.2020

info@prodoshop.sk 22.9.2020

objednavky@sigmashop.sk 22.9.2020

peter.lenyi@2021.sk 22.9.2020



pvmsystem@pvmsystem.sk 22.9.2020

servismen@servismen.sk 22.9.2020

Email Dátum

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

FLORIAN, s.r.o. 36427969 1.10.2020 11:51 1298,40 s DPH

Revaj Miroslav 37730142 24.9.2020 5:43 1250,00 neplatca

BELUMI PUMPY s.r.o. 34148451 29.9.2020 15:03 996,00 s DPH

EURO PUMPS TECH, s.r.o. 36187933 29.9.2020 7:16 1299,60 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. BELUMI PUMPY s.r.o. 34148451 996,00 s DPH

2. Revaj Miroslav 37730142 1250,00 neplatca

3. FLORIAN, s.r.o. 36427969 1298,40 s DPH

4. EURO PUMPS TECH, s.r.o. 36187933 1299,60 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: BELUMI PUMPY s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 34148451 / SK2020415276 / 2020415276

Sídlo: Vinohrady 10, 94002 Nové Zámky, SK

Kontakt: Robert Ponesz (+421905572548 - robert_ponesz@belumi.sk)

Výsledná cena: 996,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 996,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Ponorné kalové čerpadlo s rezacím nožom 50GF 22.2 alebo ekvivalent ks 1,000 996,00  996,00

Cena spolu:   996,00 € s DPH

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

https://www.tendernet.sk

