
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Vaďovce

Názov zákazky: Šport a deti v obci

Interné číslo zákazky: 5 / 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 30.10.2019 8:10

Dátum ukončenia zákazky: 14.11.2019 8:15

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Šport a deti v obci

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Vaďovce

IČO 00312126

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Vaďovce 1, 916 13 Vaďovce, SK

Kontaktná osoba Alžbeta Tuková, +421915 709 991, vadovce@stonline.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: 4149,45 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: DO 15.12.2019

Lehota na predkladanie
ponúk: do 13.11.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-YolVN3paT9znlih7DQw
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné

Podoblasť Športové potreby

1.Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Vaďovce
Zastúpený: Alžbeta Tuková - starostka
IČO: 00312126
Telefón: 0915 709 991
Elektronická pošta: vadovce@stonline.sk
Internetová adresa: www.vadovce.sk

2. Druh zákazky: Spoločný slovník obstarávania
18412000-0 - Športové odevy
37451000-4 - Výstroj na loptové hry
37451730-0 - Futbalové tréningové pomôcky
37451700-1 – Futbalové lopty
37420000-8 – Výbava do telocvične

3. Názov zákazky: Šport a deti v obci 

4. Opis zákazky: Dodanie športových potrieb - kompletné dresy a lopty

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 4149,45 bez DPH

6. Miesto dodania : Vaďovce 1 916 13 Vaďovce Slovensko

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!

https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-YolVN3paT9znlih7DQw


9. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie tovaru : do 15.12.2019

10. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov poskytnutých z dotácie Úradu vlády
SR.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude realizované bezhotovostným stykom
na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje sa minimálne 14 dní od doručenia faktúry.

11. Pokyny k predloženiu ponuky: Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku podľa špecifikácie a doklad o oprávnení
uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods. 2 písm. e).
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyplnené a potvrdené čestné prehlásenie - príloha č.1

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. Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2019 do 12.00 hod.

13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: otváranie a vyhodnotenie ponúk 13.11.2019 o 16.00 hod. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude
oznámený formou emailu.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky.

15. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2019

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania,
ak:

- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu
obstarávania.

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.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Športová tepláková súprava - bunda / prípravka 14,000 KS

2 Športová tepláková súprava - nohavice / prípravka 14,000 KS

3 Zápasový dres futbal komplet - dres / prípravka 14,000 KS

4 Zápasový dres futbal komplet - trenky / prípravka 14,000 KS

5 Zápasový dres futbal komplet - štulpne / prípravka 14,000 KS

6 Brankársky dres futbal komplet - dres / prípravka 1,000 KS

7 Brankársky dres futbal komplet - nohavice - trenky / prípravka 1,000 KS

8 Brankársky dres futbal komplet - štulpne / prípravka 1,000 KS

9
Profi. futbalová lopta FIFA APPROVED prípravka - alebo ekvivavalent 2,000 KS

-dodávateľom sa umožnuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

10 Zápasový dres futbal komplet - dres / žiaci 14,000 KS

11 Zápasový dres futbal komplet - trenky / žiaci 14,000 KS

12 Zápasový dres futbal komplet - štulpne / žiaci 14,000 KS

13 Brankársky dres futbal komplet - dres / žiaci 1,000 KS

14 Brankársky dres futbal komplet - nohavice -trenky / žiaci 1,000 KS

15 Brankársky dres futbal komplet - štulpne / žiaci 1,000 KS

16
Profi. futbalová lopta FIFA APPROVED žiaci - alebo ekvivavalent 3,000 KS

-dodávateľom sa umožnuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

Prílohy ku zákazke



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

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx Iné 30.10.2019 18,9 kB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka DALI s.r.o.

Názov uchádzača: DALI s.r.o.

IČO: 31435335

Sídlo: Šafárikova 430/3, 92401 Galanta, SK

Kontakt: Ing. Ivan Karkuš (+421905402462 - dali@dalisport.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: dali@dalisport.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 5.11.2019 11:13

Výsledná cena: 4964,40 € s DPH   (Cena ponuky: 4964,40 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Šport a deti v obci

Zadávateľ: Obec Vaďovce (Vaďovce) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Dobry den, posielam ponuku, s pozdravom Ing. Ivan Karkuš, konatel DALI s.r.o., dali@dalisport.sk, 0905 402 462

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 Športová tepláková súprava - bunda / prípravka KS 14,000 58,80  58,80  823,20

2 Športová tepláková súprava - nohavice / prípravka KS 14,000 58,80  58,80  823,20

3 Zápasový dres futbal komplet - dres / prípravka KS 14,000 42,00  42,00  588,00

4 Zápasový dres futbal komplet - trenky / prípravka KS 14,000 33,60  33,60  470,40

5 Zápasový dres futbal komplet - štulpne / prípravka KS 14,000 21,60  21,60  302,40

6 Brankársky dres futbal komplet - dres / prípravka KS 1,000 66,00  66,00  66,00

7 Brankársky dres futbal komplet - nohavice - trenky / prípravka KS 1,000 45,60  45,60  45,60

8 Brankársky dres futbal komplet - štulpne / prípravka KS 1,000 21,60  21,60  21,60

9
Profi. futbalová lopta FIFA APPROVED prípravka - alebo
ekvivavalent KS 2,000 66,00  66,00  132,00

-dodávateľom sa umožnuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

10 Zápasový dres futbal komplet - dres / žiaci KS 14,000 42,00  42,00  588,00

11 Zápasový dres futbal komplet - trenky / žiaci KS 14,000 33,60  33,60  470,40

12 Zápasový dres futbal komplet - štulpne / žiaci KS 14,000 21,60  21,60  302,40

13 Brankársky dres futbal komplet - dres / žiaci KS 1,000 66,00  66,00  66,00

14 Brankársky dres futbal komplet - nohavice -trenky / žiaci KS 1,000 45,60  45,60  45,60

15 Brankársky dres futbal komplet - štulpne / žiaci KS 1,000 21,60  21,60  21,60

16
Profi. futbalová lopta FIFA APPROVED žiaci - alebo ekvivavalent KS 3,000 66,00  66,00  198,00

-dodávateľom sa umožnuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

Cena spolu:   4964,40 € 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
 

 



Protokol o zákazke č.4107

Názov zákazky: Šport a deti v obci

Interné číslo zákazky: 5 / 2019

Zverejnená: 30.10.2019

Ukončená: 14.11.2019

Predpokladaná hodnota: 4149,45 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: DO 15.12.2019

Lehota na predkladanie
ponúk: 13.11.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Obec Vaďovce

IČO / DIČ / IČDPH: 00312126 / 2021080083 / neplatca DPH

Adresa Vaďovce 1, 916 13 Vaďovce, SK

Kontaktná osoba Alžbeta Tuková, +421915 709 991, vadovce@stonline.sk

Opis

Oblasť Ostatné

Podoblasť Športové potreby



Opis zákazky

1.Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Vaďovce
Zastúpený: Alžbeta Tuková - starostka
IČO: 00312126
Telefón: 0915 709 991
Elektronická pošta: vadovce@stonline.sk
Internetová adresa: www.vadovce.sk

2. Druh zákazky: Spoločný slovník obstarávania
18412000-0 - Športové odevy
37451000-4 - Výstroj na loptové hry
37451730-0 - Futbalové tréningové pomôcky
37451700-1 – Futbalové lopty
37420000-8 – Výbava do telocvične

3. Názov zákazky: Šport a deti v obci 

4. Opis zákazky: Dodanie športových potrieb - kompletné dresy a lopty

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 4149,45 bez DPH

6. Miesto dodania : Vaďovce 1 916 13 Vaďovce Slovensko

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet
zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!

9. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie tovaru : do 15.12.2019

10. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov
poskytnutých z dotácie Úradu vlády SR.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude
realizované bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje
sa minimálne 14 dní od doručenia faktúry.

11. Pokyny k predloženiu ponuky: Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku podľa špecifikácie
a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods. 2 písm. e).
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyplnené a potvrdené čestné prehlásenie - príloha č.1

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. Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2019 do 12.00 hod.

13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: otváranie a vyhodnotenie ponúk 13.11.2019 o 16.00 hod. Výsledok
vyhodnotenia ponúk bude oznámený formou emailu.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý
predmet zákazky.

15. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2019

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený
postup verejného obstarávania, ak:

- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie
ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na
uskutočnenie predmetu obstarávania.

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.

Opis

Položky zákazky



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

1 Športová tepláková súprava - bunda / prípravka 14,000 KS 58,80 € 58,80 €

2 Športová tepláková súprava - nohavice / prípravka 14,000 KS 58,80 € 58,80 €

3 Zápasový dres futbal komplet - dres / prípravka 14,000 KS 42,00 € 42,00 €

4 Zápasový dres futbal komplet - trenky / prípravka 14,000 KS 33,60 € 33,60 €

5 Zápasový dres futbal komplet - štulpne / prípravka 14,000 KS 21,60 € 21,60 €

6 Brankársky dres futbal komplet - dres / prípravka 1,000 KS 66,00 € 66,00 €

7 Brankársky dres futbal komplet - nohavice - trenky / prípravka 1,000 KS 45,60 € 45,60 €

8 Brankársky dres futbal komplet - štulpne / prípravka 1,000 KS 21,60 € 21,60 €

9
Profi. futbalová lopta FIFA APPROVED prípravka - alebo ekvivavalent 2,000 KS 66,00 € 66,00 €

-dodávateľom sa umožnuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

10 Zápasový dres futbal komplet - dres / žiaci 14,000 KS 42,00 € 42,00 €

11 Zápasový dres futbal komplet - trenky / žiaci 14,000 KS 33,60 € 33,60 €

12 Zápasový dres futbal komplet - štulpne / žiaci 14,000 KS 21,60 € 21,60 €

13 Brankársky dres futbal komplet - dres / žiaci 1,000 KS 66,00 € 66,00 €

14 Brankársky dres futbal komplet - nohavice -trenky / žiaci 1,000 KS 45,60 € 45,60 €

15 Brankársky dres futbal komplet - štulpne / žiaci 1,000 KS 21,60 € 21,60 €

16
Profi. futbalová lopta FIFA APPROVED žiaci - alebo ekvivavalent 3,000 KS 66,00 € 66,00 €

-dodávateľom sa umožnuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

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

Email Dátum

dali@dalisport.sk 30.10.2019

kosiksport@kosiksport.sk 30.10.2019

obchod@dudasport.sk 30.10.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

DALI s.r.o. 31435335 5.11.2019 11:13 4964,40 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. DALI s.r.o. 31435335 4964,40 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: DALI s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 31435335 / 2020370660 / SK2020370660

Sídlo: Šafárikova 430/3, 92401 Galanta, SK

Kontakt: Ing. Ivan Karkuš (+421905402462 - dali@dalisport.sk)

Výsledná cena: 4964,40 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 4964,40 €)

Sprievodný text k ponuke

Dobry den, posielam ponuku, s pozdravom Ing. Ivan Karkuš, konatel DALI s.r.o., dali@dalisport.sk, 0905 402 462



Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Športová tepláková súprava - bunda / prípravka KS 14,000 58,80  823,20

2 Športová tepláková súprava - nohavice / prípravka KS 14,000 58,80  823,20

3 Zápasový dres futbal komplet - dres / prípravka KS 14,000 42,00  588,00

4 Zápasový dres futbal komplet - trenky / prípravka KS 14,000 33,60  470,40

5 Zápasový dres futbal komplet - štulpne / prípravka KS 14,000 21,60  302,40

6 Brankársky dres futbal komplet - dres / prípravka KS 1,000 66,00  66,00

7 Brankársky dres futbal komplet - nohavice - trenky / prípravka KS 1,000 45,60  45,60

8 Brankársky dres futbal komplet - štulpne / prípravka KS 1,000 21,60  21,60

9 Profi. futbalová lopta FIFA APPROVED prípravka - alebo ekvivavalent KS 2,000 66,00  132,00

10 Zápasový dres futbal komplet - dres / žiaci KS 14,000 42,00  588,00

11 Zápasový dres futbal komplet - trenky / žiaci KS 14,000 33,60  470,40

12 Zápasový dres futbal komplet - štulpne / žiaci KS 14,000 21,60  302,40

13 Brankársky dres futbal komplet - dres / žiaci KS 1,000 66,00  66,00

14 Brankársky dres futbal komplet - nohavice -trenky / žiaci KS 1,000 45,60  45,60

15 Brankársky dres futbal komplet - štulpne / žiaci KS 1,000 21,60  21,60

16 Profi. futbalová lopta FIFA APPROVED žiaci - alebo ekvivavalent KS 3,000 66,00  198,00

Cena spolu:   4964,40 € s DPH

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

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA
 

 



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 30.októbra 2019 08:10

Komu: dali@dalisport.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Vaďovce" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Šport a deti v obci " s predpokladanou hodnotou zákazky: 4149,45 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.11.2019.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-YolUZR8Y0QIENVtEUJBJryyH-n_nn-uGzlXlxg

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-YolUZR8Y0QIENVtEUJBJryyH-n_nn-uGzlXlxg


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 30.októbra 2019 08:10

Komu: kosiksport@kosiksport.sk

Predmet: Dopyt - Šport a deti v obci

 

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Vaďovce
Názov       |   Šport a deti v obci 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   4149,45 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   13.11.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Športové potreby 

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

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

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

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-YolUZgW_61GR-C73RoRx-0xHfn_nn-uGzlWZ9A
https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-YolUZgW_61GR-C73RoRx-0xHfn_nn-uGzlWZ9A
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 30.októbra 2019 08:10

Komu: obchod@dudasport.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Vaďovce" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Šport a deti v obci " s predpokladanou hodnotou zákazky: 4149,45 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 13.11.2019.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-YolUZB47-QwFXkEZ31KOCUCfLt-nH-uGzlUuKg

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-YolUZB47-QwFXkEZ31KOCUCfLt-nH-uGzlUuKg


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 12.novembra 2019 12:00

Komu: kosiksport@kosiksport.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Vaďovce čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Šport a deti v obci 
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107

Tím TENDERnet-u

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 12.novembra 2019 12:00

Komu: obchod@dudasport.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Vaďovce čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Šport a deti v obci 
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107

Tím TENDERnet-u

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 13.novembra 2019 12:01

Komu: baca@tendernet.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Šport a deti v obci bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 13.novembra 2019 12:01

Komu: vadovce@stonline.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Šport a deti v obci bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 14.novembra 2019 08:15

Komu: dali@dalisport.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Šport a deti v obci bola ukončená a vaša ponuka bola
vyhodnotená ako úspešná!

S pozdravom
Tím TENDERnet

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 14.novembra 2019 08:15

Komu: baca@tendernet.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Šport a deti v obci bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: DALI s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 14.novembra 2019 08:15

Komu: vadovce@stonline.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Šport a deti v obci bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: DALI s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/4107
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.4107

Názov zákazky: Šport a deti v obci

Interné číslo zákazky: 5 / 2019

Zverejnená: 30.10.2019

Ukončená: 14.11.2019

Predpokladaná hodnota: 4149,45 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: DO 15.12.2019

Lehota na predkladanie
ponúk: 13.11.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Obec Vaďovce

IČO / DIČ / IČDPH: 00312126 / 2021080083 / neplatca DPH

Adresa Vaďovce 1, 916 13 Vaďovce, SK

Kontaktná osoba Alžbeta Tuková, +421915 709 991, vadovce@stonline.sk

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

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov
zdroja Popis auditu

30.10.2019 08:10:17 Nakupca Nakupca Obec
Vaďovce

Zverejnenie zákazky 'Šport a deti v obci ' na portáli www.tendernet.sk s
nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 13.11.2019 12:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: nie
Anonymná: áno (1.stupeň)

30.10.2019 08:10:19 Zakazka Nakupca Obec
Vaďovce

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
dali@dalisport.sk, DALI s.r.o.

30.10.2019 08:10:20 Zakazka Nakupca Obec
Vaďovce

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

30.10.2019 08:10:20 Zakazka Nakupca Obec
Vaďovce

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
obchod@dudasport.sk, DUDA šport s.r.o.

30.10.2019 08:22:50 Zakazka Uchadzac DALI s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 7

05.11.2019 11:10:43 Zakazka Uchadzac DALI s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 7

05.11.2019 11:13:50 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač DALI s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 4137,00 €
bez DPH.

12.11.2019 12:00:44 Zakazka System TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola'
nasledovným príjemcom:

13.11.2019 12:00:00 Zakazka System TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

13.11.2019 12:01:15 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky'
nasledovným príjemcom:
baca@tendernet.sk, Ing. Jakub Bača
vadovce@stonline.sk, Obec Vaďovce

14.11.2019 08:15:00 Zakazka Nakupca Obec
Vaďovce Vyhodnotenie zákazky

14.11.2019 08:15:06 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
dali@dalisport.sk, DALI s.r.o.



14.11.2019 08:15:07 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky'
nasledovným príjemcom:
baca@tendernet.sk, Ing. Jakub Bača
vadovce@stonline.sk, Obec Vaďovce

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov
zdroja Popis auditu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÉ PRÍLOHY
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
 

 


