DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU

Názov verejného obstarávateľa: Obec Bzince pod Javorinou
Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby

Dátum vyhlásenia zákazky: 18.10.2021 11:36
Dátum ukončenia zákazky: 25.10.2021 12:50

Podpis štatutárneho zástupcu:
Podpis zodpovedného pracovníka:
Dátum:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Bzince pod Javorinou
IČO 00311456

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou, SK
Kontaktná osoba Ing. Dušan Málik, +421907 776 580, starosta@obecbzince.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

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

Predpokladaná hodnota: 139400,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 31.12.2022 - realizácia
realizácie:
Lehota na predkladanie do 25.10.2021 do 12:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxlqLMLYp3Sq4GoIK7TUlSm

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
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce:

Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Popis aktuálneho stavu:
Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy obecného úradu Bzince pod Javorinou, ktorá bola skolaudovaná 09.10.1987.
Riešený objekt je dvojpodlažná budova s prednou časťou prízemia vyhradenou vstupným a prijímacím priestorom a zadnou zníženou
časťou vyhradenou pre obradnú miestnosť. V prízemí jeho bočnej časti sa nachádzajú sociálne priestory a schodisko s kotolňou pod
medzipodestou. Konštrukčne ide o trojtraktovú skeletovú stavbu s plochou strechou bez suterénu s murovanými stenami hrúbky 0,4 m.
Strecha je zo stropných panelov. Hrúbka strechy je 0,252 m. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárie úradu, schodisko a
sociálne priestory. Podlahy tvorí betónová doska, cementový poter a nášľapná vrstva podľa použitia priestoru, väčšinou je linoleum.
Objekt je udržiavaný a jeho vnútorné priestory sú v zachovalom stave. Vonkajšie omietky a opiechovana vykazujú trhliny, odpadávanie a
koróziu. Pôvodné okná sú nahradené novšími s koeficientom U = 1,2 ktoré už ale nevyhovujú súčasným normám . Svetlík nad
poschodím v zime zvyšuje spotrebu tepla na kúrenie a v lete spôsobuje prehriatie objektu. Vstupné dvere nespĺňajú normu pre
normalizovanú hodnotu a majú celkový koeficient U = 3,0 pre dvere.
Rozvod elektrickej energie v objekte je káblami, kde vznikajú straty. Na kúrenie slúži zemný plyn, kúrenie je ekvitermicky riadené starým
analógovým riadením, rozvody ÚK nie sú hydraulicky vyregulované, čím dochádza k stratám na zdrojoch i rozvodoch. Vzhľadom na rok
výstavby a z priloženého energetického auditu je zrejmé, že súčasný stav obvodových a strešných plášťov nevyhovuje súčasným
požiadavkám. V zimnom období je spotreba tepla na vykurovanie vysoká- Po obhliadke objektu projektantom bola doporučená kompletná
rekonštrukcia obalových konštrukcií a výmena kotla.
Pre riešený projekt je vydané oznámenie k ohláseniu stavebných úprav Obcou Lubina pod č.OcÚLu 203/2019 zo dňa 10.04.2019.
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti :
V rámci projektu je navrhnuté zateplenie základových pásov prostredníctvom tepelnoizolačných dosiek hr.100 mm z polystyrénových
dosiek Styrodur, zateplenie obvodového plášťa objektu obecného úradu prostredníctvom tepelnoizolačného obkladu Baumit hr. 200 mm z
polystyrénových dosiek. Ako vonkajšia povrchová úprava stien bude použitý keramický obklad a tenkovrstvá silikónová omietka BaumitOstenia budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou v hr. 40 mm.
Okná v obvodovom plášti budú vymenené za nové 6 - komorové plastové profily zasklené s izolačným trojsklom s U K/m2W, nové
svetlíky na streche budovy budú vymenené za tepelnoizolačné trojsklo, nové vstupné dvere budú hliníkové s izolačným účinkom ako pri

oknách.
Existujúci strešný plášť bude zateplený izoláciou z polystyrénových dosiek hr. 400 mm, na túto vrstvu bude uložená živičná krytina.
Existujúcu atiku je potrebné zatepliť Styrodurom hr. 50 mm. Strešné vpuste a oplechovacie prvky budú vytvorené nové z potakovaného
pozinkovaného plechu, vpuste budú plastové.
V rámci technického vybavenia je navrhnuté osadiť, v miestnostiach s trvalým pobytom ľudí, rekuperačné stenové parapetné vetracie
jednotky s filtráciou vzduchu a reguláciou výkonu a vo vlhkých priestoroch sa osadia vetracie prieduchy s vetracími mriežkami. Pôvodné
kotle s nízkou účinnosťou budú vymenené za kondenzačné turbo kotie s odvodom spalín nad strechuvonkajším nerezovým komínom.

2. Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
3. 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.
4 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.
5. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. Kontaktné údaje:
Meno: Ing. Dušan Málik
telefón: +421907 776 580
e-mail: starosta@obecbzince.sk

6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet, priložil ako
prílohu aj nasledovné dokumenty:
A) doklad o oprávnení poskytovať práce – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
B) "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami - Príloha č.4 - scan vložiť do cenovej ponuky
C) čestné vyhlásenie k účasti vo V.O - Príloha č.1 - potvrdené štatutárnym zástupcom - scan vložiť do cenovej ponuky
D) vyplnený a potvrdený návrh zmluvy o dielo - Príloha č.2 - scan vložiť do cenovej ponuky
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
7. 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 139 400 EUR.
8. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.
9. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné
riešenie sa nepovoľuje.
10. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2022
11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (Zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
12. Miesto dodania: katastrálne územie v obci Bzince pd Javorinou
13. Termín dodania: Realizácia najneskôr do 31.12.2022 - realizácia stavby
14. Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe
Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude
ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
15. 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.
16. Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotácie získanej v rámci žiadosti - Operačný program Kvalita
životného prostredia - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OPKZP-PO4-SC431-2021-68.
17. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do
60 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
18. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.
19. 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.
20. 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.
21. Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade
jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity
sa posudzujú vrátane DPH).
22. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
23. Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ
môže písomne alebo elektronicky formou emailu požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú
pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
23.Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (Zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Operačný program Kvalita životného prostredia - Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov - OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby

1,0 celok

Naceniť v zmysle prílohy č.4 - 624-a6 - Obecný úrad- Zníženie energ. nároč.stavby - Zadanie.xls

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

Prílohy k zákazke

Typ

Veľkosť

Č estné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx

Iné

18,7 kB

Návrh zmluvy o Dielo - BZINCE POD JAVORINOU.doc
624 OU Bzince- Znıź ̌ . energ. nár.- Správy.doc

Iné

100 kB

Iné

182 kB

624-a6 - Obecný úrad- Znıź ̌ enie energ. nároč.stavby - Zadanie.xls

Iné

150,5 kB

624 - OU Bzince-NS 1,2 - Vizu- Výpis okien- opravný.pdf

Iné

452,4 kB

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

CENOVÉ PONUKY

Ponuka IZOTECH Group, spol. s r.o.
Názov uchádzača: IZOTECH Group, spol. s r.o.
IČO: 36301311
Sídlo: Piešťanská 1185/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK
Kontakt: Alena Škulecová (+421907722597 - izotech@izotech.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
izotech@izotech.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
22.10.2021 14:57
ponuky:
Výsledná cena: 215449,09 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Zadávateľ: Obec Bzince pod Javorinou (Bzince pod Javorinou)
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

Názov položky
P.Č.
Parametre a vlastnosti
1

Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby

Zadávacia
Výsledná Výsledná
Merná
Počet
jednotková jednotková
cena
jednotka jednotiek
cena
cena
spolu
celok

1,0

215449,09

215449,09

215449,09

Naceniť v zmysle prílohy č.4 - 624-a6 - Obecný úrad- Zníženie energ. nároč.stavby - Zadanie.xls

Cena spolu: 215449,09 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Veľkosť

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.docx

Iné

22.10.2021 14:46

31,6 kB

T220 - OÚ Bzince pod javorinou.xlsx

Iné

22.10.2021 14:52

162,4 kB

ZOD.pdf

Iné

22.10.2021 14:52

421,5 kB

cestne_vyhlasenie.pdf

Iné

22.10.2021 14:53

132,5 kB

Ponuka GIT, s.r.o.
Názov uchádzača: GIT, s.r.o.
IČO: 44243481
Sídlo: Piešťanská cesta, 412/48, 92203 Vrbové, SK
Kontakt: Jana Jankechová (+421917828415 - git@git.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: git@git.sk
Dátum a čas predloženia
22.10.2021 14:33
ponuky:
Výsledná cena: 215981,75 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Zadávateľ: Obec Bzince pod Javorinou (Bzince pod Javorinou)
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka
Sprievodný text k ponuke:
Dobrý deň, na základe Výzvy na predkladanie ponúk Vám zasielame cenovú ponuku.

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

Názov položky
P.Č.
Parametre a vlastnosti
1

Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby

Zadávacia
Výsledná Výsledná
Merná
Počet
jednotková jednotková
cena
jednotka jednotiek
cena
cena
spolu
celok

1,0

215981,75

215981,75

215981,75

Naceniť v zmysle prílohy č.4 - 624-a6 - Obecný úrad- Zníženie energ. nároč.stavby - Zadanie.xls

Cena spolu: 215981,75 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Veľkosť

Čestné vyhlásenie uchádzača.pdf

Iné

22.10.2021 14:31

187,5 kB

Zmluva o dielo.pdf

Iné

22.10.2021 14:31

2,2 MB

Výpis z obchodného registra SR.pdf

Iné

22.10.2021 14:31

102,3 kB

Položkový rozpočet.pdf

Iné

22.10.2021 14:32

9,0 MB

Ponuka STAS.s.r.o Myjava
Názov uchádzača: STAS.s.r.o Myjava
IČO: 36298891
Sídlo: Brezovská ulica 459/7, 90701 Myjava, SK
Kontakt: Štefan Vachula (+421905537332 - marketing@stasmyjava.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
marketing@stasmyjava.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
25.10.2021 8:18
ponuky:
Výsledná cena: 226933,14 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Zadávateľ: Obec Bzince pod Javorinou (Bzince pod Javorinou)
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

Názov položky

Zadávacia
Výsledná Výsledná
Merná
Počet
jednotková jednotková
cena
jednotka jednotiek
cena
cena
spolu

P.Č.
Parametre a vlastnosti
1

Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby

celok

1,0

226933,14

226933,14

226933,14

Naceniť v zmysle prílohy č.4 - 624-a6 - Obecný úrad- Zníženie energ. nároč.stavby - Zadanie.xls

Cena spolu: 226933,14 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Veľkosť

CP..pdf

Iné

25.10.2021 8:20

11,0 MB

Č . V ..pdf

Iné

25.10.2021 8:20

374,4 kB

Register.pdf

Iné

25.10.2021 8:20

1,2 MB

ZoD.pdf

Iné

25.10.2021 8:20

4,3 MB

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

PROTOKOL O ZÁKAZKE

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.10024
Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Zverejnená: 18.10.2021 11:36
Ukončená: 25.10.2021 12:50
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
Predpokladaná hodnota: 139400,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
do 31.12.2022 - realizácia
realizácie:
Lehota na predkladanie
do 25.10.2021 12:00
ponúk:
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 Bzince pod Javorinou
IČO / DIČ / IČDPH: 00311456 / 2021091380 / neplatca DPH
Adresa Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou, SK
Kontaktná osoba Ing. Dušan Málik, +421907 776 580, starosta@obecbzince.sk

Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce:

Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Popis aktuálneho stavu:
Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy obecného úradu Bzince pod Javorinou, ktorá bola skolaudovaná 09.10.1987.
Riešený objekt je dvojpodlažná budova s prednou časťou prízemia vyhradenou vstupným a prijímacím priestorom a zadnou zníženou
časťou vyhradenou pre obradnú miestnosť. V prízemí jeho bočnej časti sa nachádzajú sociálne priestory a schodisko s kotolňou pod
medzipodestou. Konštrukčne ide o trojtraktovú skeletovú stavbu s plochou strechou bez suterénu s murovanými stenami hrúbky 0,4 m.
Strecha je zo stropných panelov. Hrúbka strechy je 0,252 m. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárie úradu, schodisko a
sociálne priestory. Podlahy tvorí betónová doska, cementový poter a nášľapná vrstva podľa použitia priestoru, väčšinou je linoleum.
Objekt je udržiavaný a jeho vnútorné priestory sú v zachovalom stave. Vonkajšie omietky a opiechovana vykazujú trhliny, odpadávanie a
koróziu. Pôvodné okná sú nahradené novšími s koeficientom U = 1,2 ktoré už ale nevyhovujú súčasným normám . Svetlík nad
poschodím v zime zvyšuje spotrebu tepla na kúrenie a v lete spôsobuje prehriatie objektu. Vstupné dvere nespĺňajú normu pre
normalizovanú hodnotu a majú celkový koeficient U = 3,0 pre dvere.
Rozvod elektrickej energie v objekte je káblami, kde vznikajú straty. Na kúrenie slúži zemný plyn, kúrenie je ekvitermicky riadené starým
analógovým riadením, rozvody ÚK nie sú hydraulicky vyregulované, čím dochádza k stratám na zdrojoch i rozvodoch. Vzhľadom na rok
výstavby a z priloženého energetického auditu je zrejmé, že súčasný stav obvodových a strešných plášťov nevyhovuje súčasným
požiadavkám. V zimnom období je spotreba tepla na vykurovanie vysoká- Po obhliadke objektu projektantom bola doporučená kompletná
rekonštrukcia obalových konštrukcií a výmena kotla.
Pre riešený projekt je vydané oznámenie k ohláseniu stavebných úprav Obcou Lubina pod č.OcÚLu 203/2019 zo dňa 10.04.2019.
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti :
V rámci projektu je navrhnuté zateplenie základových pásov prostredníctvom tepelnoizolačných dosiek hr.100 mm z polystyrénových
dosiek Styrodur, zateplenie obvodového plášťa objektu obecného úradu prostredníctvom tepelnoizolačného obkladu Baumit hr. 200 mm z
polystyrénových dosiek. Ako vonkajšia povrchová úprava stien bude použitý keramický obklad a tenkovrstvá silikónová omietka BaumitOstenia budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou v hr. 40 mm.
Okná v obvodovom plášti budú vymenené za nové 6 - komorové plastové profily zasklené s izolačným trojsklom s U K/m2W, nové
svetlíky na streche budovy budú vymenené za tepelnoizolačné trojsklo, nové vstupné dvere budú hliníkové s izolačným účinkom ako pri
oknách.
Existujúci strešný plášť bude zateplený izoláciou z polystyrénových dosiek hr. 400 mm, na túto vrstvu bude uložená živičná krytina.
Existujúcu atiku je potrebné zatepliť Styrodurom hr. 50 mm. Strešné vpuste a oplechovacie prvky budú vytvorené nové z potakovaného
pozinkovaného plechu, vpuste budú plastové.
V rámci technického vybavenia je navrhnuté osadiť, v miestnostiach s trvalým pobytom ľudí, rekuperačné stenové parapetné vetracie
jednotky s filtráciou vzduchu a reguláciou výkonu a vo vlhkých priestoroch sa osadia vetracie prieduchy s vetracími mriežkami. Pôvodné
kotle s nízkou účinnosťou budú vymenené za kondenzačné turbo kotie s odvodom spalín nad strechuvonkajším nerezovým komínom.

2. Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
3. 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.
4 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.
5. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. Kontaktné údaje:
Meno: Ing. Dušan Málik
telefón: +421907 776 580
e-mail: starosta@obecbzince.sk

6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet, priložil ako
prílohu aj nasledovné dokumenty:
A) doklad o oprávnení poskytovať práce – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
B) "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami - Príloha č.4 - scan vložiť do cenovej ponuky
C) čestné vyhlásenie k účasti vo V.O - Príloha č.1 - potvrdené štatutárnym zástupcom - scan vložiť do cenovej ponuky
D) vyplnený a potvrdený návrh zmluvy o dielo - Príloha č.2 - scan vložiť do cenovej ponuky
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
7. 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 139 400 EUR.
8. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.
9. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné
riešenie sa nepovoľuje.
10. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2022
11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (Zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
12. Miesto dodania: katastrálne územie v obci Bzince pd Javorinou
13. Termín dodania: Realizácia najneskôr do 31.12.2022 - realizácia stavby
14. Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe
Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude
ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
15. 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.
16. Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotácie získanej v rámci žiadosti - Operačný program Kvalita
životného prostredia - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OPKZP-PO4-SC431-2021-68.
17. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do
60 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
18. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.
19. 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.
20. 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.
21. Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade

jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity
sa posudzujú vrátane DPH).
22. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
23. Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ
môže písomne alebo elektronicky formou emailu požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú
pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
23.Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (Zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Operačný program Kvalita životného prostredia - Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov - OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby

Najnižšia ponuka

1,0 celok

Najvyššia ponuka

215449,09 €

226933,14 €

Naceniť v zmysle prílohy č.4 - 624-a6 - Obecný úrad- Zníženie energ. nároč.stavby - Zadanie.xls

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

Dátum

git@git.sk

18.10.2021

izotech@izotech.sk

18.10.2021

stasmyjava@stasmyjava.sk

18.10.2021

volar@izotech.sk

18.10.2021

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

GIT, s.r.o.

44243481

22.10.2021 14:33

215981,75 s DPH

IZOTECH Group, spol. s r.o.

36301311

22.10.2021 14:57

215449,09 s DPH

STAS.s.r.o Myjava

36298891

25.10.2021 8:18

226933,14 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#

Názov

IČO

Cena

DPH

1.

IZOTECH Group, spol. s r.o.

36301311

215449,09 s DPH

2.

GIT, s.r.o.

44243481

215981,75 s DPH

3.

STAS.s.r.o Myjava

36298891

226933,14 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: IZOTECH Group, spol. s r.o.
IČO / DIČ / IČDPH: 36301311 / 2020182010 / SK2020182010
Sídlo: Piešťanská 1185/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK
Kontakt: Alena Škulecová (+421907722597 - izotech@izotech.sk)
Cena ponuky: 215449,09 € s DPH Úspora: 5,1 %

Položky
P.Č.
1

Názov položky
Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby

Merná
jednotka
celok

Počet
jednotiek
1,0

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

215449,09

215449,09

Cena spolu: 215449,09 € s DPH
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
Podpis štatutárneho zástupcu:
Dátum:
Pečiatka:

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
18.októbra 2021 11:36
git@git.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Bzince pod Javorinou" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky "Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby" s predpokladanou hodnotou zákazky: 139400,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 25.10.2021 12:00.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxlqLMLY9SO5k7mWoUGnCLvoM_kDPZQLGTivlyKkFg
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
18.októbra 2021 11:36
izotech@izotech.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Bzince pod Javorinou" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky "Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby" s predpokladanou hodnotou zákazky: 139400,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 25.10.2021 12:00.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxlqLMLY9SO508N6PAe0wb_cjPcfNaUkHGvzXN4tCU
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
18.októbra 2021 11:36
stasmyjava@stasmyjava.sk
Dopyt - Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby

Obec Bzince pod Javorinou Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:
PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:
Nákupca | Obec Bzince pod Javorinou
Názov
| Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Predpokladaná hodnota zákazky | 139400,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 25.10.2021 12:00
Realizácia elektronickej aukcie | NIE
Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo
| S02 – Stavebné práce

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU
Predloženie ponuky je bezplatné

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

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

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
18.októbra 2021 11:36
volar@izotech.sk
Dopyt - Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby

Obec Bzince pod Javorinou Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:
PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:
Nákupca | Obec Bzince pod Javorinou
Názov
| Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Predpokladaná hodnota zákazky | 139400,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky | 25.10.2021 12:00
Realizácia elektronickej aukcie | NIE
Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo
| S02 – Stavebné práce

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU
Predloženie ponuky je bezplatné

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

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

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
22.októbra 2021 08:08
volar@izotech.sk
Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Obecný úrad –
zníženie energetickej náročnosti stavby
Popis zmien:
Pridany dokument - 624 - OU Bzince-NS 1,2 - Vizu- Výpis okien- opravný.pdf
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUxlqLMLYp3Sq4GoIK7TUlSm
S pozdravom
Tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
22.októbra 2021 08:08
stasmyjava@stasmyjava.sk
Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Obecný úrad –
zníženie energetickej náročnosti stavby
Popis zmien:
Pridany dokument - 624 - OU Bzince-NS 1,2 - Vizu- Výpis okien- opravný.pdf
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUxlqLMLYp3Sq4GoIK7TUlSm
S pozdravom
Tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
22.októbra 2021 08:08
izotech@izotech.sk
Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Obecný úrad –
zníženie energetickej náročnosti stavby
Popis zmien:
Pridany dokument - 624 - OU Bzince-NS 1,2 - Vizu- Výpis okien- opravný.pdf
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUxlqLMLYp3Sq4GoIK7TUlSm
S pozdravom
Tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
22.októbra 2021 08:08
git@git.sk
Oznámenie o zmene výzvy

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že obstarávateľ Obec Bzince pod Javorinou vykonal zmeny v zákazke Obecný úrad –
zníženie energetickej náročnosti stavby
Popis zmien:
Pridany dokument - 624 - OU Bzince-NS 1,2 - Vizu- Výpis okien- opravný.pdf
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUxlqLMLYp3Sq4GoIK7TUlSm
S pozdravom
Tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
24.októbra 2021 12:00
volar@izotech.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Bzince pod Javorinou čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 25.10.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUxlqLMLYp3Sq4GoIK7TUlSm
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
24.októbra 2021 12:00
stasmyjava@stasmyjava.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Bzince pod Javorinou čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 25.10.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dUxlqLMLYp3Sq4GoIK7TUlSm
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
25.októbra 2021 12:02
baca@tendernet.sk
Výzva na vyhodnotenie zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby bola práve ukončená a
môžete vyhodnotiť výsledné poradie.
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/10024
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
25.októbra 2021 12:02
starosta@obecbzince.sk
Výzva na vyhodnotenie zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby bola práve ukončená a
môžete vyhodnotiť výsledné poradie.
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/10024
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY

Auditný záznam zákazky č.10024
Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Zverejnená: 18.10.2021 11:36
Ukončená: 25.10.2021 12:50
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
Predpokladaná hodnota: 139400,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
do 31.12.2022 - realizácia
realizácie:
Lehota na predkladanie
do 25.10.2021 12:00
ponúk:
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 Bzince pod Javorinou
IČO / DIČ / IČDPH: 00311456 / 2021091380 / neplatca DPH
Adresa Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou, SK
Kontaktná osoba Ing. Dušan Málik, +421907 776 580, starosta@obecbzince.sk

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

Dátum /
Čas

Typ /
Zdroj
auditu

Názov zdroja

Popis auditu

18.10.2021 Nákupca
11:36:20
Nákupca

Obec Bzince
pod Javorinou

Zverejnenie zákazky 'Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby' na portáli
www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 25.10.2021 12:00
Anonymita: 1.stupeň

18.10.2021 Zákazka
11:36:43
Nákupca

Obec Bzince
pod Javorinou

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

18.10.2021 Zákazka
11:36:43
Nákupca

Obec Bzince
pod Javorinou

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným príjemcom:
izotech@izotech.sk, IZOTECH Group, spol. s r.o.

18.10.2021 Zákazka
11:36:44
Nákupca

Obec Bzince
pod Javorinou

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

18.10.2021 Zákazka
11:36:44
Nákupca

Obec Bzince
pod Javorinou

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

19.10.2021 Zákazka IZOTECH
08:11:37
Uchádzač Group, spol. s
r.o.

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

19.10.2021 INBOX
IZOTECH
13:00:10
Uchádzač Group, spol. s
r.o.

Správa pre obstarávateľa: Dobrý deň,
Prosíme o doplnenie projektovej dokumentácie o:
- SO 05 výmena zdrojov svetla
- SO 06 vytvorenie fotovoltaického zdroja
a zároveň aj o predĺženie lehoty na odovzdanie ponuky.
ďakujeme

19.10.2021 INBOX
14:13:46
Nákupca

Obec Bzince
pod Javorinou

Správa pre uchádzača IZOTECH Group, spol. s r.o.: Dobrý deň,
Verejný obstarávateľ nedisponuje projektovou dokumentáciou k danným častaim zadania.
Postupte teda v zmysle zadania - výkazu / výmeru.
Nakoľko sa žiadna skutočnosť vo výzve nemení, nie je dôvod na zmenu lehoty na predkladanie
cenových ponúk.

Dátum /
Čas

Typ /
Zdroj
auditu

Názov zdroja

19.10.2021 INBOX
IZOTECH
14:25:30
Uchádzač Group, spol. s
r.o.

Popis auditu
Správa pre obstarávateľa: Dobrý deň,
Položky z výkazu výmer:
766 Konštrukcie stolárske
- 326 Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x2050 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN
9000, 6 komorový profil - pol.02 ks 9,000
- 328 Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1950 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN
9000, 6 komorový profil - pol.03 ks 12,000
- 636 Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - pol.
06 ks 1,000
- 324 Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1950 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN
9000, 6 komorový profil - pol.01 ks 14,000
Nie sú v súlade s projektovou dokumentáciou (výpisom výplní otvorov).
- Pol. č. 326 podľa VV 9ks, podľa PD 8ks
- Pol. č. 328 podľa VV 12ks, podľa PD 8ks
- Pol. č. 636 podľa VV 1ks, v PD sa nenachádza
- Pol. č. 324 podľa VV 14ks, podľa PD 18ks
Žiadame o zosúladenie súťažných podkladov.
Zároveň žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie o pôdorysy stavby z časti architektúra.

22.10.2021 Zákazka
08:07:55
Nákupca

Obec Bzince
pod Javorinou

Zákazka bola upravená nákupcom. Prosíme uchádzačov o revidovanie svojich ponúk.
Popis zmien:
Pridany dokument - 624 - OU Bzince-NS 1,2 - Vizu- Výpis okien- opravný.pdf

22.10.2021 Zákazka
08:08:07
Systém

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Zmena výzvy' nasledovným príjemcom:
volar@izotech.sk, (neregistrovaný)
stasmyjava@stasmyjava.sk, (neregistrovaný)
izotech@izotech.sk, IZOTECH Group, spol. s r.o.
git@git.sk, GIT, s.r.o.

22.10.2021 INBOX
08:13:28
Nákupca

Obec Bzince
pod Javorinou

Správa pre uchádzača IZOTECH Group, spol. s r.o.: Verejný obstarávateľ konzultoval
pripomienky s projektantom a doplnil projektovú dokumentáciu o výpis okien a parametrov.
Príloha. - 624 - OU Bzince-NS 1,2 - Vizu- Výpis okien- opravný.pdf

22.10.2021 Zákazka GIT, s.r.o.
08:14:40
Uchádzač

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

22.10.2021 Zákazka Obec Bzince
14:33:29
Uchádzač pod Javorinou

Uchádzač GIT, s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 179984,79 € bez DPH.

22.10.2021 Zákazka IZOTECH
14:42:00
Uchádzač Group, spol. s
r.o.

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

22.10.2021 Zákazka Obec Bzince
14:57:30
Uchádzač pod Javorinou

Uchádzač IZOTECH Group, spol. s r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 179540,91
€ bez DPH.

24.10.2021 Zákazka
12:00:53
Systém

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola' nasledovným
príjemcom:
volar@izotech.sk, (neregistrovaný)
stasmyjava@stasmyjava.sk, (neregistrovaný)

TENDERnet

25.10.2021 Zákazka Obec Bzince
08:18:12
Uchádzač pod Javorinou

Uchádzač STAS.s.r.o Myjava sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 189110,95 € bez
DPH.

25.10.2021 Zákazka
12:00:00
Systém

TENDERnet

Ukončenie zadávacieho kola

25.10.2021 Zákazka
12:02:06
Systém

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky' nasledovným príjemcom:
baca@tendernet.sk, Ing. Jakub Bača
starosta@obecbzince.sk, Obec Bzince pod Javorinou

25.10.2021 Zákazka
12:50:49
Nákupca

Obec Bzince
pod Javorinou

Vyhodnotenie zákazky

OSTATNÉ PROTOKOLY

Protokol o výslednom poradí zákazky
Verejný obstarávateľ § 7:
Obec Bzince pod Javorinou
Bzince pod Javorinou 348
91611 Bzince pod Javorinou
IČO: 00311456

Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby

Číslo zákazky: 10024
Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):
1. Poradové číslo ponuky: 2
Obchodné meno:
IZOTECH Group, spol. s r.o. (ID uchádzača: 36301311)
Alena Škulecová
Sídlo alebo miesto podnikania:
Piešťanská 1185/25
91501 Nové Mesto nad Váhom
Ponuka: 215449,09 € s DPH
2. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
GIT, s.r.o. (ID uchádzača: 44243481)
Jana Jankechová
Sídlo alebo miesto podnikania:
Piešťanská cesta, 412/48
92203 Vrbové
Ponuka: 215981,75 € s DPH
3. Poradové číslo ponuky: 3
Obchodné meno:
STAS.s.r.o Myjava (ID uchádzača: 36298891)
Štefan Vachula
Sídlo alebo miesto podnikania:
Brezovská ulica 459/7
90701 Myjava
Ponuka: 226933,14 € s DPH

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

Protokol o zmenách zákazky č.10024
Názov zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
Zverejnená: 18.10.2021 11:36
Ukončená: 25.10.2021 12:50
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
Predpokladaná hodnota: 139400,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 31.12.2022 - realizácia
realizácie:
Lehota na predkladanie
do 25.10.2021 12:00
ponúk:
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 Bzince pod Javorinou
IČO / DIČ / IČDPH: 00311456 / 2021091380 / neplatca DPH
Adresa Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou, SK
Kontaktná osoba Ing. Dušan Málik, +421907 776 580, starosta@obecbzince.sk

22.10.2021 8:07 - Pridany dokument - 624 - OU Bzince-NS 1,2 - Vizu- Výpis okien- opravný.pdf
Typ

Položka

Pridanie Príloha #70525

Stará hodnota

Nová hodnota
624 - OU Bzince-NS 1,2 - Vizu- Výpis okienopravný.pdf (452,4 kB)

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

INÉ PRÍLOHY

ČESTNÉ PREHLÁSENIA

Obec Bzince pod Javorinou
Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou

Čestné prehlásenie o pravdivosti a originalite predloženej
dokumentácie

Ja, dolu podpísaný (meno, priezvisko):
ako štatutárny orgán prijímateľa: Obec Bzince pod Javorinou
v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky: Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti stavby
ktoré predkladám na kontrolu VO týmto

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

Meno a priezvisko
Funkcia
Podpis a pečiatka
Dátum a miesto

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA

