
DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Chlievany

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Interné číslo zákazky: 1/2022/000054

Dátum vyhlásenia zákazky: 24.3.2022 10:23 

Dátum ukončenia zákazky: 8.4.2022 14:19

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka: 

Dátum: 8.4.2022



VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Veľké Chlievany

IČO 00311260

Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Veľké Chlievany 80, 95655 Veľké Chlievany, SK

Kontaktná osoba Bc. Zuzana Flórová, 0911 424 717, velkechlievany@velkechlievany.com

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: 38220,21 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: SO-01 apríl - jún 2022, SO-02 máj - december 2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 8.4.2022 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/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1
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

=== Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci výzvy pre podopatrenie 7.5 Programu rozvoja vidieka === 

1. Názov predmetu zákazky: "REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY“

Zákazka sa skladá z dvoch stavebných objektov (SO-01 a SO-02): 
SO - 01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY 
SO - 02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY 

2. Druh zákazky: 
Zákazka na poskytnutie stavebných prác s dodaním stavebného materiálu.

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluvy o dielo.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - PRÍLOHA č. 5. 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 Zhotoviteľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) po podpise
nadobudne účinnosť dňom po zverejnení na webovom sídle obce www.velkechlievany.com a v CRZ.  

4. Postup verejného obstarávania: 
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3 písm. f) 1, ide o zákazku s nízkou
hodnotu, ktorej postup zadávania je uvedený v § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

5. Komplexnosť predmetu zákazky: 
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, variantné riešenie sa nepovoľuje.

6. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
Cieľom projektu/zákazky je „Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany“ ktorá má architektonické znaky domov starej dediny a

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


nachádza sa v obci Veľké Chlievany. Projekt rieši budovu súpisné číslo 132 vo vlastníctve Obce Veľké Chlievany nachádzajúcu sa na
parcele č. 364/10  v katastrálnom území Veľké Chlievany. Obec Veľké Chlievany patrí do okresu Bánovce nad Bebravou a je v
Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Cieľom projektu/zákazky je  vybudovať Múzeum Veľké Chlievany z obecnej budovy s architektonickými znakmi domov starej dediny  a to
riešením stavebnými úpravami tejto budovy v rozsahu oprávnených výdavkov: 
SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody 
Prehľad prác : 
- výmena poškodených častí krovu
- výmena klampiarskych prvkov
- demontáž starej krytiny a montáž novej
- montáž vonkajších podhľadov strechy tatranským profilom
- montáž novej vnútornej elektroinštalácie
- rekonštrukcia plynového kúrenia
- rekonštrukcia vody vodovodnou prípojkou a rozvodmi

SO-02 Rekonštrukcia budovy 
Prehľad prác : 
- vnútorná omietka tenkovrstvá
- vonkajšia omietka
- prevetrávaná podlaha
- podlahy z dlaždíc
- podlahy drevené
- obklad keramický
- nátery stolárskych výrobkov
- maľby vnútorné

Účelom projektu/zákazky je - sú: 
SO-01 
- konštrukcie zastrešenia
- klampiarske konštrukcie na odvádzanie dažďovej vody zo strechy
- vodovodnou prípojkou s rozvodom doviesť vodu do Múzea
- plynovými ohrievačmi Gamat zabezpečiť kúrenie
- vnútorná elektroinštaláciapre pre bezpečnosť budovy
SO-02
- odvlhčenie zvislých konštrukcií a vodorovných nosných konštrukcií 
- výplne otvorov (okná, dvere)
- povrchové úpravy (omietky)
- maľby, nátery
- zlepšenie hygienického stavu budovy
- zlepšenie technického stavu budovy
- zvýšenie hodnoty majetku obce vznikom Múzea Veľké Chlievany
- vytvoriť turistickú infraštruktúru malých rozmerov na verejné využitie

7. Osobitné požiadavky: 
• 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 doporučuje uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostkou obce.
• 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 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
• V rámci verejného obstarávania sa uplatňuje sociálny aspekt. Minimálny rozsah:
a) uchádzač pri vypracovávaní ponuky musí brať do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok,
b) uchádzač v prípade navyšovania svojich kapacít pre realizáciu tejto zákazky, sa v realizačnej zmluve zaviaže, že zamestná na
realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky, ak to bude možné. Ďalšie možnosti týkajúce sa
aplikácie sociálneho aspektu budú doriešené s víťazným uchádzačom v rámci zmluvy o dielo.
• 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.

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Miesto dodania: Veľké Chlievany
Termín dodania SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody od 04/2022 do 06/2022
Termín dodania SO-02 Rekonštrukcia budovy 05/2022 do 12/2022

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 
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 38 220,21 € cena s DPH  je vo výške 45 864,25 € z toho pre SO-01 bez DPH 16
085,00 € s DPH 19 302,00 € a pre SO-02 bez DPH 22 135,21 € s DPH 26 562,25 €.
Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH.

10. Financovanie: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, ktorých časť bude refundovaná      z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –



2020 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na
verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). 

11. Podmienky účasti: 
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť medzi viacerých uchádzačov ani podľa stavebných objektov.
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač preložiť doklad o oprávnení realizovať predmet zákazky.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Obsah ponuky: 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil nasledovné dokumenty:

A) Vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom -  "zadanie SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody "s nacenenými
jednotlivými položkami Príloha č.1 a  "Krycí list SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody" Príloha č. 2, "zadanie SO-02
Rekonštrukcia budovy" Príloha č. 3 "Krycí list SO-01 Rekonštrukcia budovy" Príloha  č. 4 

B) 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.

C) Vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom - tlačivá: čestné vyhlásenie k účasti vo VO + čestné vyhlásenie  k sociálnemu
aspektu - Príloha č. 6 a č. 7 

D) Vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom -  návrh zmluvy o dielo - Príloha č. 5 

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
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 (cena s DPH)
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v predkladaných ponukách a v návrhu zmluvy o dielo.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.

14. Predkladanie cenových ponúk: 
Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 08.04.2022 - 12:00 hod.
b) 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.
c) Požadované doklady a dokumenty sa v prípade elektronického predloženia ponuky predkladajú ako naskenované doklady podpísané
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Originál alebo úradne overenú kópiu týchto dokladov predloží úspešný uchádzač v rámci
súčinnosti pred podpisom zmluvy.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO,
e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku,
f) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebudú zahrnuté do súťaže, a teda
nebudú vyhodnocované.

15. Lehota viazanosti ponúk: 
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2022.

16. Otváranie ponúk: 
Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie prebehne automaticky systémom TENDERnet hneď po ukončení lehoty na predkladanie
cenových ponúk.
Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 11.04.2022 do 15.00 hod.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači formou emailu oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
b) S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.
c) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú
na financovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú:
a) Poskytovateľ, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES.

18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v € s DPH.

Položky zákazky



P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Zadanie SO - 01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY 1,0 CELOK

PRÍLOHA Č.1 - Zadanie SO-01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY.pdf

2
Zadanie SO - 02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY 1,0 CELOK

PRÍLOHA Č.2 - Zadanie SO-02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY.pdf

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

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Prı́loha č. 1_ Zadanie_SO-01_ Rekonštrukcia strechy, vykurovanaia a vody.xls Iné 56,5 kB

Prı́loha č. 2_ Krycı́ list rozpočtu_SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody.xls Iné 37 kB

Prı́loha č. 3_Zadanie SO-02_Rekonštrukcia budovy.xls Iné 45 kB

Prı́loha č. 4_ Krycı́ list rozpočtu - SO-02 Rekonštrukcia budovy.xls Iné 37 kB

Prı́loha č. 5_Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany.doc Iné 130 kB

Prı́loha č. 6_Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.doc Iné 25 kB

[Prı́loha č. 7_Čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu.doc Iné 26 kB

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA.zip Iné 4,5 MB



VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)



CENOVÉ PONUKY



Ponuka TRIA RD s. r. o.

Názov uchádzača: TRIA RD s. r. o.

IČO: 50189115

Sídlo: Dežerice 20, 95703 Dežerice, SK

Kontakt: Peter Kobida (+421917637489 - kobida@atlas.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: kobida@atlas.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 7.4.2022 20:37

Výsledná cena: 64759,01 € s DPH  

Zákazka:

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Zadávateľ: Obec Veľké Chlievany (Veľké Chlievany) 
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
Zadanie SO - 01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A
VODY CELOK 1,0 28165,01 28165,01 28165,01

PRÍLOHA Č.1 - Zadanie SO-01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY.pdf

2
Zadanie SO - 02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY CELOK 1,0 36594,00 36594,00 36594,00

PRÍLOHA Č.2 - Zadanie SO-02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY.pdf

Cena spolu:   64759,01 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Strecha material.ods Iné 7.4.2022 19:45 14,6 kB

Obec Velke Chlievany 1.ods Iné 7.4.2022 20:30 31,7 kB

7,4,2022.ods Iné 7.4.2022 20:31 28,7 kB



Ponuka BANCE-STAV, spol. s r.o.

Názov uchádzača: BANCE-STAV, spol. s r.o.

IČO: 34114891

Sídlo: Partizánska 917/80, 95701 Bánovce nad Bebravou, SK

Kontakt: Ing. Miroslav Mikuš (+421905352680 - ekonon@bance-stav.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: ekonon@bance-stav.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 8.4.2022 9:58

Výsledná cena: 48625,03 € s DPH  

Zákazka:

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Zadávateľ: Obec Veľké Chlievany (Veľké Chlievany) 
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
Zadanie SO - 01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A
VODY CELOK 1,0 22063,03 22063,03 22063,03

PRÍLOHA Č.1 - Zadanie SO-01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY.pdf

2
Zadanie SO - 02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY CELOK 1,0 26562,00 26562,00 26562,00

PRÍLOHA Č.2 - Zadanie SO-02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY.pdf

Cena spolu:   48625,03 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Príloha č.1 Rozpočet SO-01 Rekonštrukcia strechy.pdf Iné 8.4.2022 9:55 378,7 kB

Príloha č.7 Čestné vyhlásenie.pdf Iné 8.4.2022 9:55 21,8 kB

Príloha č.4 Krycí list SO-02 Rekonštrukcia budovy .pdf Iné 8.4.2022 9:55 59,8 kB

Príloha č.3 Rozpočet SO-02 Rekonštrukcia budovy.pdf Iné 8.4.2022 9:55 184,1 kB

Príloha č.6 Čestné vyhlásenie.pdf Iné 8.4.2022 9:56 20,0 kB

Príloha č.5 Zmluva o dielo.pdf Iné 8.4.2022 9:56 215,4 kB

Príloha č.2 Krycí list SO-01 Rekonštrukcia strechy.pdf Iné 8.4.2022 9:56 56,6 kB

BANCE STAV zozanm hospodárkych subjektov .pdf Iné 8.4.2022 9:56 224,3 kB



Ponuka Baustav SE s.r.o.

Názov uchádzača: Baustav SE s.r.o. 
Dodávateľ nie je platca DPH

IČO: 52235467

Sídlo: Štefanov 3, 90645 Štefanov, SK

Kontakt: Christian Lezo (+421917966171 - baustavlezo@gmail.com)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: baustavlezo@gmail.com

Dátum a čas predloženia
ponuky: 30.3.2022 12:01

Výsledná cena: 39264,45 € (DPH sa neuplatňuje) 

Zákazka:

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Zadávateľ: Obec Veľké Chlievany (Veľké Chlievany) 
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
Zadanie SO - 01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A
VODY CELOK 1,0 17508,42 17508,42 17508,42

PRÍLOHA Č.1 - Zadanie SO-01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY.pdf

2
Zadanie SO - 02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY CELOK 1,0 21756,03 21756,03 21756,03

PRÍLOHA Č.2 - Zadanie SO-02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY.pdf

Cena spolu:   39264,45 €

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

2022_S_152 - REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY.xlsx Iné 30.3.2022 12:00 89,0 kB

Čestné vyhlásenie .pdf Iné 30.3.2022 12:00 199,4 kB

Čestné vyhlásenie.pdf Iné 30.3.2022 12:00 188,6 kB

Zmluva o dielo.pdf Iné 30.3.2022 12:00 214,0 kB

Výpis_OR_SR_Baustav_SE s_r_o_.pdf Iné 30.3.2022 12:00 3,2 MB

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

https://www.tendernet.sk


PROTOKOL O ZÁKAZKE



Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.11403

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Interné číslo zákazky: 1/2022/000054

Zverejnená: 24.3.2022 10:23

Ukončená: 8.4.2022 14:19

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 38220,21 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: SO-01 apríl - jún 2022, SO-02 máj - december 2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 8.4.2022 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 Veľké Chlievany

IČO / DIČ / IČDPH: 00311260 / 2021054332 / neplatca DPH

Adresa Veľké Chlievany 80, 95655 Veľké Chlievany, SK

Kontaktná osoba Bc. Zuzana Flórová, 0911 424 717, velkechlievany@velkechlievany.com

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

=== Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci výzvy pre podopatrenie 7.5 Programu rozvoja vidieka === 

1. Názov predmetu zákazky: "REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY“

Zákazka sa skladá z dvoch stavebných objektov (SO-01 a SO-02): 
SO - 01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY 
SO - 02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY 

2. Druh zákazky: 
Zákazka na poskytnutie stavebných prác s dodaním stavebného materiálu.

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluvy o dielo.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - PRÍLOHA č. 5. 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 Zhotoviteľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) po podpise
nadobudne účinnosť dňom po zverejnení na webovom sídle obce www.velkechlievany.com a v CRZ.  

4. Postup verejného obstarávania: 
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3 písm. f) 1, ide o zákazku s nízkou
hodnotu, ktorej postup zadávania je uvedený v § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

5. Komplexnosť predmetu zákazky: 
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, variantné riešenie sa nepovoľuje.

6. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
Cieľom projektu/zákazky je „Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany“ ktorá má architektonické znaky domov starej dediny a
nachádza sa v obci Veľké Chlievany. Projekt rieši budovu súpisné číslo 132 vo vlastníctve Obce Veľké Chlievany nachádzajúcu sa na
parcele č. 364/10  v katastrálnom území Veľké Chlievany. Obec Veľké Chlievany patrí do okresu Bánovce nad Bebravou a je v
Trenčianskom samosprávnom kraji.

Cieľom projektu/zákazky je  vybudovať Múzeum Veľké Chlievany z obecnej budovy s architektonickými znakmi domov starej dediny  a to
riešením stavebnými úpravami tejto budovy v rozsahu oprávnených výdavkov: 



SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody 
Prehľad prác : 
- výmena poškodených častí krovu
- výmena klampiarskych prvkov
- demontáž starej krytiny a montáž novej
- montáž vonkajších podhľadov strechy tatranským profilom
- montáž novej vnútornej elektroinštalácie
- rekonštrukcia plynového kúrenia
- rekonštrukcia vody vodovodnou prípojkou a rozvodmi

SO-02 Rekonštrukcia budovy 
Prehľad prác : 
- vnútorná omietka tenkovrstvá
- vonkajšia omietka
- prevetrávaná podlaha
- podlahy z dlaždíc
- podlahy drevené
- obklad keramický
- nátery stolárskych výrobkov
- maľby vnútorné

Účelom projektu/zákazky je - sú: 
SO-01 
- konštrukcie zastrešenia
- klampiarske konštrukcie na odvádzanie dažďovej vody zo strechy
- vodovodnou prípojkou s rozvodom doviesť vodu do Múzea
- plynovými ohrievačmi Gamat zabezpečiť kúrenie
- vnútorná elektroinštaláciapre pre bezpečnosť budovy
SO-02
- odvlhčenie zvislých konštrukcií a vodorovných nosných konštrukcií 
- výplne otvorov (okná, dvere)
- povrchové úpravy (omietky)
- maľby, nátery
- zlepšenie hygienického stavu budovy
- zlepšenie technického stavu budovy
- zvýšenie hodnoty majetku obce vznikom Múzea Veľké Chlievany
- vytvoriť turistickú infraštruktúru malých rozmerov na verejné využitie

7. Osobitné požiadavky: 
• 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 doporučuje uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostkou obce.
• 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 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
• V rámci verejného obstarávania sa uplatňuje sociálny aspekt. Minimálny rozsah:
a) uchádzač pri vypracovávaní ponuky musí brať do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok,
b) uchádzač v prípade navyšovania svojich kapacít pre realizáciu tejto zákazky, sa v realizačnej zmluve zaviaže, že zamestná na
realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky, ak to bude možné. Ďalšie možnosti týkajúce sa
aplikácie sociálneho aspektu budú doriešené s víťazným uchádzačom v rámci zmluvy o dielo.
• 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.

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Miesto dodania: Veľké Chlievany
Termín dodania SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody od 04/2022 do 06/2022
Termín dodania SO-02 Rekonštrukcia budovy 05/2022 do 12/2022

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 
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 38 220,21 € cena s DPH  je vo výške 45 864,25 € z toho pre SO-01 bez DPH 16
085,00 € s DPH 19 302,00 € a pre SO-02 bez DPH 22 135,21 € s DPH 26 562,25 €.
Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH.

10. Financovanie: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, ktorých časť bude refundovaná      z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na
verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

11. Podmienky účasti: 
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť medzi viacerých uchádzačov ani podľa stavebných objektov.
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač preložiť doklad o oprávnení realizovať predmet zákazky.



Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

12. Obsah ponuky: 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil nasledovné dokumenty:

A) Vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom -  "zadanie SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody "s nacenenými
jednotlivými položkami Príloha č.1 a  "Krycí list SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody" Príloha č. 2, "zadanie SO-02
Rekonštrukcia budovy" Príloha č. 3 "Krycí list SO-01 Rekonštrukcia budovy" Príloha  č. 4 

B) 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.

C) Vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom - tlačivá: čestné vyhlásenie k účasti vo VO + čestné vyhlásenie  k sociálnemu
aspektu - Príloha č. 6 a č. 7 

D) Vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom -  návrh zmluvy o dielo - Príloha č. 5 

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
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 (cena s DPH)
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v predkladaných ponukách a v návrhu zmluvy o dielo.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.

14. Predkladanie cenových ponúk: 
Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 08.04.2022 - 12:00 hod.
b) 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.
c) Požadované doklady a dokumenty sa v prípade elektronického predloženia ponuky predkladajú ako naskenované doklady podpísané
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Originál alebo úradne overenú kópiu týchto dokladov predloží úspešný uchádzač v rámci
súčinnosti pred podpisom zmluvy.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO,
e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku,
f) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebudú zahrnuté do súťaže, a teda
nebudú vyhodnocované.

15. Lehota viazanosti ponúk: 
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2022.

16. Otváranie ponúk: 
Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie prebehne automaticky systémom TENDERnet hneď po ukončení lehoty na predkladanie
cenových ponúk.
Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 11.04.2022 do 15.00 hod.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači formou emailu oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
b) S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.
c) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú
na financovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú:
a) Poskytovateľ, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES.

18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v € s DPH.

Položky zákazky

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

1
Zadanie SO - 01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY 1,0 CELOK 17508,42 € 28165,01 €

PRÍLOHA Č.1 - Zadanie SO-01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY.pdf



2
Zadanie SO - 02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY 1,0 CELOK 21756,03 € 36594,00 €

PRÍLOHA Č.2 - Zadanie SO-02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY.pdf

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

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

Email Dátum

info@roadgroup.sk 24.3.2022

info@staveco.sk 24.3.2022

ing.mikus@bance-stav.sk 24.3.2022

kobida@atlas.sk 24.3.2022

obchod@strechystavebniny.sk 24.3.2022

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Baustav SE s.r.o. 52235467 30.3.2022 12:01 39264,45 neplatca

TRIA RD s. r. o. 50189115 7.4.2022 20:37 64759,01 s DPH

BANCE-STAV, spol. s r.o. 34114891 8.4.2022 9:58 48625,03 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Baustav SE s.r.o. 52235467 39264,45 neplatca

2. BANCE-STAV, spol. s r.o. 34114891 48625,03 s DPH

3. TRIA RD s. r. o. 50189115 64759,01 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Baustav SE s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 52235467 / 2120935608 / neplatca DPH

Sídlo: Štefanov 3, 90645 Štefanov, SK

Kontakt: Christian Lezo (+421917966171 - baustavlezo@gmail.com)

Cena ponuky: 39264,45 € (DPH sa neuplatňuje)   Úspora: 39,4 % 

Položky

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Zadanie SO - 01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY CELOK 1,0 17508,42 17508,42

2 Zadanie SO - 02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY CELOK 1,0 21756,03 21756,03

Cena spolu:   39264,45 €

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

Podpis štatutárneho zástupcu:

Dátum:

Pečiatka:

https://www.tendernet.sk




E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.marca 2022 10:23

Komu: info@roadgroup.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Veľké Chlievany" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky "REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY" s predpokladanou hodnotou zákazky: 38220,21 EUR bez
DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 8.4.2022 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2XnuFYbZvd7jiVHmyVGNzsKHMoIhszifj9KiI

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2XnuFYbZvd7jiVHmyVGNzsKHMoIhszifj9KiI


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.marca 2022 10:23

Komu: kobida@atlas.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Veľké Chlievany" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky "REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY" s predpokladanou hodnotou zákazky: 38220,21 EUR bez
DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 8.4.2022 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2XnuZd1r1eClhNYVkIwqi02NNskwLQ4r8-GGw

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2XnuZd1r1eClhNYVkIwqi02NNskwLQ4r8-GGw


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.marca 2022 10:23

Komu: info@staveco.sk

Predmet: Dopyt - REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Veľké Chlievany
Názov       |   REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ
CHLIEVANY 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   38220,21 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   8.4.2022 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

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/vyzva/dU1u2d2Xn7K-C9RaqQrXxiDwI49AaqI-UlZqFQ
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2Xn7K-C9RaqQrXxiDwI49AaqI-UlZqFQ
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.marca 2022 10:23

Komu: ing.mikus@bance-stav.sk

Predmet: Dopyt - REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Veľké Chlievany
Názov       |   REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ
CHLIEVANY 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   38220,21 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   8.4.2022 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

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/vyzva/dU1u2d2Xn7K-C9RaqQrXxiDwIo_lkp9wCTt_IQ
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2Xn7K-C9RaqQrXxiDwIo_lkp9wCTt_IQ
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.marca 2022 10:23

Komu: obchod@strechystavebniny.sk

Predmet: Dopyt - REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Veľké Chlievany
Názov       |   REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ
CHLIEVANY 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   38220,21 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   8.4.2022 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

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/vyzva/dU1u2d2Xn7K-C9RaqQrXxiDwIoifT93y-bPM4g
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2Xn7K-C9RaqQrXxiDwIoifT93y-bPM4g
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.marca 2022 23:52

Komu: info@staveco.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava hlavičky výkazu výmeru - obsah a rozsah položiek sa nemení.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.marca 2022 23:52

Komu: obchod@strechystavebniny.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava hlavičky výkazu výmeru - obsah a rozsah položiek sa nemení.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.marca 2022 23:52

Komu: ing.mikus@bance-stav.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava hlavičky výkazu výmeru - obsah a rozsah položiek sa nemení.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.marca 2022 23:52

Komu: info@roadgroup.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava hlavičky výkazu výmeru - obsah a rozsah položiek sa nemení.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 24.marca 2022 23:52

Komu: kobida@atlas.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava hlavičky výkazu výmeru - obsah a rozsah položiek sa nemení.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 00:08

Komu: info@staveco.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava prílohy č.3

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 00:08

Komu: obchod@strechystavebniny.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava prílohy č.3

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 00:08

Komu: ing.mikus@bance-stav.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava prílohy č.3

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 00:08

Komu: info@roadgroup.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava prílohy č.3

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 00:08

Komu: kobida@atlas.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava prílohy č.3

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 00:08

Komu: baustavlezo@gmail.com

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Oprava prílohy č.3

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 09:11

Komu: info@staveco.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve projektovu dokumentáciu. - Priloha vyzvy.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 09:11

Komu: obchod@strechystavebniny.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve projektovu dokumentáciu. - Priloha vyzvy.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 09:11

Komu: ing.mikus@bance-stav.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve projektovu dokumentáciu. - Priloha vyzvy.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 09:11

Komu: info@roadgroup.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve projektovu dokumentáciu. - Priloha vyzvy.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 09:11

Komu: kobida@atlas.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve projektovu dokumentáciu. - Priloha vyzvy.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 09:11

Komu: ekonon@bance-stav.sk

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve projektovu dokumentáciu. - Priloha vyzvy.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.marca 2022 09:11

Komu: baustavlezo@gmail.com

Predmet: Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Veľké Chlievany vykonal zmeny v zákazke REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Popis zmien:
Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve projektovu dokumentáciu. - Priloha vyzvy.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 1.apríla 2022 08:46

Komu: info@roadgroup.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Veľké Chlievany" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky "REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY" s predpokladanou hodnotou zákazky: 38220,21 EUR bez
DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 8.4.2022 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2XnuFYbZvd7jiVHmuUa6T_Y82xC5NFN510xIg

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2XnuFYbZvd7jiVHmuUa6T_Y82xC5NFN510xIg


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 1.apríla 2022 08:46

Komu: kobida@atlas.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Veľké Chlievany" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky "REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY" s predpokladanou hodnotou zákazky: 38220,21 EUR bez
DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 8.4.2022 12:00.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2XnuZd1r1eClhNYV53JWhGE63y9VfFiXUMC-Y

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2XnuZd1r1eClhNYV53JWhGE63y9VfFiXUMC-Y


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 1.apríla 2022 08:46

Komu: info@staveco.sk

Predmet: Dopyt - REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Veľké Chlievany
Názov       |   REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ
CHLIEVANY 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   38220,21 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   8.4.2022 12:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

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

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/vyzva/dU1u2d2Xn7K-C9RarnI2nso7-RepoZA87-Vgvw
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1u2d2Xn7K-C9RarnI2nso7-RepoZA87-Vgvw
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.apríla 2022 12:00

Komu: info@staveco.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

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

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 8.4.2022 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.apríla 2022 12:00

Komu: obchod@strechystavebniny.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

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

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 8.4.2022 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.apríla 2022 12:00

Komu: ing.mikus@bance-stav.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

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

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 8.4.2022 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.apríla 2022 12:00

Komu: info@roadgroup.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

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

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 8.4.2022 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.apríla 2022 12:00

Komu: kobida@atlas.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

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

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 8.4.2022 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.apríla 2022 12:00

Komu: ekonon@bance-stav.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

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

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 8.4.2022 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 8.apríla 2022 12:01

Komu: velkechlievany@velkechlievany.com

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY bola práve ukončená a
môžete vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11403

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11403
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 8.apríla 2022 14:20

Komu: baustavlezo@gmail.com

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Veľké Chlievany s názvom: REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1u2d2Xn7K7FdakOBjyWTE1
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 8.apríla 2022 14:20

Komu: kobida@atlas.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Veľké Chlievany s názvom: REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu
výhodnejšej ponuky iného uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 8.apríla 2022 14:20

Komu: ekonon@bance-stav.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Veľké Chlievany s názvom: REKONŠTRUKCIA
BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu
výhodnejšej ponuky iného uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 8.apríla 2022 14:20

Komu: velkechlievany@velkechlievany.com

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY bola práve ukončená a
vyhral dodávateľ: Baustav SE s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11403

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11403
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.11403

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Interné číslo zákazky: 1/2022/000054

Zverejnená: 24.3.2022 10:23

Ukončená: 8.4.2022 14:19

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 38220,21 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: SO-01 apríl - jún 2022, SO-02 máj - december 2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 8.4.2022 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 Veľké Chlievany

IČO / DIČ / IČDPH: 00311260 / 2021054332 / neplatca DPH

Adresa Veľké Chlievany 80, 95655 Veľké Chlievany, SK

Kontaktná osoba Bc. Zuzana Flórová, 0911 424 717, velkechlievany@velkechlievany.com

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

Dátum /
Čas

Typ / Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu

24.03.2022
10:23:19

Nákupca
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Zverejnenie zákazky 'REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY' na
portáli www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 8.4.2022 12:00
Anonymita: 1.stupeň

24.03.2022
10:23:28

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
info@roadgroup.sk, ROAD Group, s.r.o.

24.03.2022
10:23:28

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
kobida@atlas.sk, TRIA RD s. r. o.

24.03.2022
10:23:28

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

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

24.03.2022
10:23:29

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
ing.mikus@bance-stav.sk, (neregistrovaný)

24.03.2022
10:23:29

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

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

24.03.2022
23:52:09

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Zákazka bola upravená nákupcom. Prosíme uchádzačov o revidovanie svojich ponúk.

Popis zmien:
Oprava hlavičky výkazu výmeru - obsah a rozsah položiek sa nemení.

24.03.2022
23:52:43

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Zmena výzvy' nasledovným príjemcom:
info@staveco.sk, (neregistrovaný)
obchod@strechystavebniny.sk, (neregistrovaný)
ing.mikus@bance-stav.sk, (neregistrovaný)
info@roadgroup.sk, ROAD Group, s.r.o.
kobida@atlas.sk, TRIA RD s. r. o.

28.03.2022
12:26:23

Zákazka
Uchádzač

Baustav SE
s.r.o.

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



28.03.2022
14:22:12

INBOX
Uchádzač

Baustav SE
s.r.o.

Správa pre obstarávateľa: Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť o kontrolu súťažných podkladov, pri verejnom obstarávaní
REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY,
Nakoľko neviem podľa výkazu výmer dostupného na portáli Tendernet určiť cenu a rozsah prác
z neho nie je jasný.

Ak máte dostupný realizačný projekt, prosím Vás o jeho zaslanie pre presné vyhotovenie
cenovej ponuky.

Ďakujem.

S pozdravom Lezo

28.03.2022
18:08:57

Zákazka
Uchádzač

TRIA RD s. r. o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za obdobie
zverejnenia: 6

29.03.2022
00:07:50

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Zákazka bola upravená nákupcom. Prosíme uchádzačov o revidovanie svojich ponúk.

Popis zmien:
Oprava prílohy č.3

29.03.2022
00:08:20

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Zmena výzvy' nasledovným príjemcom:
info@staveco.sk, (neregistrovaný)
obchod@strechystavebniny.sk, (neregistrovaný)
ing.mikus@bance-stav.sk, (neregistrovaný)
info@roadgroup.sk, ROAD Group, s.r.o.
kobida@atlas.sk, TRIA RD s. r. o.
baustavlezo@gmail.com, Baustav SE s.r.o.

29.03.2022
08:32:02

Zákazka
Uchádzač

BANCE-STAV,
spol. s r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za obdobie
zverejnenia: 12

29.03.2022
09:10:29

INBOX
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Správa pre uchádzača Baustav SE s.r.o.: Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve
projektovu dokumentáciu. - Priloha vyzvy.

29.03.2022
09:10:39

Zákazka
Systém

Ing. Jakub Bača Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve projektovu dokumentáciu. - Priloha vyzvy.

29.03.2022
09:11:05

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Zákazka bola upravená nákupcom. Prosíme uchádzačov o revidovanie svojich ponúk.

Popis zmien:
Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve projektovu dokumentáciu. - Priloha vyzvy.

29.03.2022
09:11:40

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Zmena výzvy' nasledovným príjemcom:
info@staveco.sk, (neregistrovaný)
obchod@strechystavebniny.sk, (neregistrovaný)
ing.mikus@bance-stav.sk, (neregistrovaný)
info@roadgroup.sk, ROAD Group, s.r.o.
kobida@atlas.sk, TRIA RD s. r. o.
ekonon@bance-stav.sk, BANCE-STAV, spol. s r.o.
baustavlezo@gmail.com, Baustav SE s.r.o.

30.03.2022
12:01:39

Zákazka
Uchádzač

Obec Veľké
Chlievany

Uchádzač Baustav SE s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 39264,45 €
(neplatca).

30.03.2022
12:01:45

Zákazka
Uchádzač

Baustav SE
s.r.o.

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

01.04.2022
08:46:23

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
info@roadgroup.sk, ROAD Group, s.r.o.

01.04.2022
08:46:23

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
kobida@atlas.sk, TRIA RD s. r. o.

01.04.2022
08:46:23

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

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

07.04.2022
12:00:02

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola' nasledovným
príjemcom:
info@staveco.sk, (neregistrovaný)
obchod@strechystavebniny.sk, (neregistrovaný)
ing.mikus@bance-stav.sk, (neregistrovaný)
info@roadgroup.sk, ROAD Group, s.r.o.
kobida@atlas.sk, TRIA RD s. r. o.
ekonon@bance-stav.sk, BANCE-STAV, spol. s r.o.

Dátum /
Čas

Typ / Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu



07.04.2022
18:14:58

Zákazka
Uchádzač

TRIA RD s. r. o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za obdobie
zverejnenia: 6

07.04.2022
20:37:15

Zákazka
Uchádzač

Obec Veľké
Chlievany

Uchádzač TRIA RD s. r. o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 53965,84 € bez DPH.

08.04.2022
09:58:57

Zákazka
Uchádzač

Obec Veľké
Chlievany

Uchádzač BANCE-STAV, spol. s r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 40520,86 €
bez DPH.

08.04.2022
10:20:04

Zákazka
Uchádzač

BANCE-STAV,
spol. s r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za obdobie
zverejnenia: 12

08.04.2022
11:45:52

Zákazka
Uchádzač

ROAD Group,
s.r.o.

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

08.04.2022
11:56:25

Zákazka
Uchádzač

RoAd Group
SK s.r.o.

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

08.04.2022
12:00:00

Zákazka
Systém

TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

08.04.2022
12:01:05

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky' nasledovným príjemcom:
velkechlievany@velkechlievany.com, Obec Veľké Chlievany

08.04.2022
14:19:53

Zákazka
Nákupca

Obec Veľké
Chlievany

Vyhodnotenie zákazky

08.04.2022
14:20:35

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným príjemcom:
baustavlezo@gmail.com, Baustav SE s.r.o.

08.04.2022
14:20:35

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným príjemcom:
kobida@atlas.sk, TRIA RD s. r. o.
ekonon@bance-stav.sk, BANCE-STAV, spol. s r.o.

08.04.2022
14:20:36

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky' nasledovným príjemcom:
velkechlievany@velkechlievany.com, Obec Veľké Chlievany

Dátum /
Čas

Typ / Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ PROTOKOLY
 

 



Protokol o výslednom poradí zákazky
 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Veľké Chlievany
Veľké Chlievany 80
95655 Veľké Chlievany
IČO: 00311260

 

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY
Číslo zákazky: 11403
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

1. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
Baustav SE s.r.o. (ID uchádzača: 52235467)
Christian Lezo
Sídlo alebo miesto podnikania:
Štefanov 3
90645 Štefanov
Ponuka: 39264,45 € (DPH sa neuplatňuje)
 

2. Poradové číslo ponuky: 3
Obchodné meno:
BANCE-STAV, spol. s r.o. (ID uchádzača: 34114891)
Ing. Miroslav Mikuš
Sídlo alebo miesto podnikania:
Partizánska 917/80
95701 Bánovce nad Bebravou
Ponuka: 48625,03 € s DPH
 

3. Poradové číslo ponuky: 2
Obchodné meno:
TRIA RD s. r. o. (ID uchádzača: 50189115)
Peter Kobida
Sídlo alebo miesto podnikania:
Dežerice 20
95703 Dežerice
Ponuka: 64759,01 € s DPH
 

 

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

https://www.tendernet.sk


Protokol o zmenách zákazky č.11403

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY

Interné číslo zákazky: 1/2022/000054

Zverejnená: 24.3.2022 10:23

Ukončená: 8.4.2022 14:19

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 38220,21 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: SO-01 apríl - jún 2022, SO-02 máj - december 2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 8.4.2022 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 Veľké Chlievany

IČO / DIČ / IČDPH: 00311260 / 2021054332 / neplatca DPH

Adresa Veľké Chlievany 80, 95655 Veľké Chlievany, SK

Kontaktná osoba Bc. Zuzana Flórová, 0911 424 717, velkechlievany@velkechlievany.com

24.3.2022 23:52 - Oprava hlavičky výkazu výmeru - obsah a rozsah položiek sa nemení.

Typ Položka Stará hodnota Nová hodnota

Zmazanie Príloha #78935 Príloha č. 1_ Zadanie_SO-01_ Rekonštrukcia strechy,
vykurovanaia a vody.xls (56,5 kB)

Zmazanie Príloha #78936 Príloha č. 2_ Krycí list rozpočtu_SO-01 Rekonštrukcia
strechy, vykurovania a vody.xls (37 kB)

Zmazanie Príloha #78937 Príloha č. 3_Zadanie SO-02_Rekonštrukcia
budovy.xls (45 kB)

Zmazanie Príloha #78938 Príloha č. 4_ Krycí list rozpočtu - SO-02
Rekonštrukcia budovy.xls (37 kB)

Zmazanie Príloha #78939 Príloha č. 5_Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy na
Múzeum Veľké Chlievany.doc (130 kB)

Zmazanie Príloha #78940 Príloha č. 6_Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.doc
(25 kB)

Zmazanie Príloha #78941 Príloha č. 7_Čestné vyhlásenie ku sociálnemu
aspektu.doc (26 kB)

Pridanie Príloha #79039 Prı́loha č. 1_ Zadanie_SO-01_ Rekonštrukcia
strechy, vykurovanaia a vody.xls (56,5 kB)

Pridanie Príloha #79040 Prı́loha č. 2_ Krycı́ list rozpočtu_SO-01
Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody.xls (37
kB)

Pridanie Príloha #79041 Prı́loha č. 3_Zadanie SO-02_Rekonštrukcia
budovy.xls (37 kB)

Pridanie Príloha #79042 Prı́loha č. 4_ Krycı́ list rozpočtu - SO-02
Rekonštrukcia budovy.xls (37 kB)

Pridanie Príloha #79043 Prı́loha č. 5_Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy
na Múzeum Veľké Chlievany.doc (130 kB)

Pridanie Príloha #79044 Prı́loha č. 6_Čestné vyhlásenie ku účasti vo
VO.doc (25 kB)

Pridanie Príloha #79045 Prı́loha č. 7_Čestné vyhlásenie ku sociálnemu
aspektu.doc (26 kB)

29.3.2022 0:07 - Oprava prílohy č.3



Typ Položka Stará hodnota Nová hodnota

Zmazanie Príloha #79041 Prı́loha č. 3_Zadanie SO-02_Rekonštrukcia
budovy.xls (37 kB)

Zmazanie Príloha #79042 Prı́loha č. 4_ Krycı́ list rozpočtu - SO-02
Rekonštrukcia budovy.xls (37 kB)

Zmazanie Príloha #79043 Prı́loha č. 5_Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy na
Múzeum Veľké Chlievany.doc (130 kB)

Zmazanie Príloha #79044 Prı́loha č. 6_Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.doc
(25 kB)

Zmazanie Príloha #79045 Prı́loha č. 7_Čestné vyhlásenie ku sociálnemu
aspektu.doc (26 kB)

Pridanie Príloha #79204 Prı́loha č. 3_Zadanie SO-02_Rekonštrukcia
budovy.xls (45 kB)

Pridanie Príloha #79205 Prı́loha č. 4_ Krycı́ list rozpočtu - SO-02
Rekonštrukcia budovy.xls (37 kB)

Pridanie Príloha #79206 Prı́loha č. 5_Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy
na Múzeum Veľké Chlievany.doc (130 kB)

Pridanie Príloha #79207 Prı́loha č. 6_Čestné vyhlásenie ku účasti vo
VO.doc (25 kB)

Pridanie Príloha #79208 [Prı́loha č. 7_Čestné vyhlásenie ku sociálnemu
aspektu.doc (26 kB)

29.3.2022 9:11 - Dobry den - verejny obstaravatel pripaja k vyzve projektovu dokumentáciu. - Priloha
vyzvy.

Typ Položka Stará hodnota Nová hodnota

Pridanie Príloha #79234 PROJEKTOVA DOKUMENTACIA.zip (4,5 MB)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

 

 



INÉ PRÍLOHY



ČESTNÉ PREHLÁSENIA



Obec Veľké Chlievany
Veľké Chlievany 80, 95655 Veľké Chlievany

Čestné prehlásenie o pravdivosti a originalite predloženej
dokumentácie

Ja, dolu podpísaný (meno, priezvisko): Bc. Zuzana Flórová

ako štatutárny orgán prijímateľa: Obec Veľké Chlievany

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky: REKON Š TRUKCIA BUDOVY NA MÚ ZEUM VEĽKÉ CHLIEVAN,              

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 skutočnos ť, ktorá by vylučovala 
pravdivosť alebo originalitu týchto dokumentov.

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis a pečiatka

Dátum a miesto

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

                                 Veľké Chlievany



ZMLUVA/OBJEDNÁVKA




