
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Rohov

Názov zákazky: Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

Interné číslo zákazky: 1 /2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 27.5.2019 8:34

Dátum ukončenia zákazky: 3.6.2019 12:00

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Rohov

IČO 00611573

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Rohov 75, 906 04 Rohov, SK

Kontaktná osoba Mgr. Romana Ravas, +421 919 041 098, rohov@rohov.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: 4525,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: do 8 / 2019

Lehota na predkladanie
ponúk: do 3.6.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?drmNDXrrwJ6Z_O3UKJzUw1w
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

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

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné

Podoblasť Zahradníctvo

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa: Obec Rohov
Sídlo: Rohov 75 906 04 Rohov
Štatutárny zástupca: Mgr. Roman Ravas - starosta obce
IČO: 00611573
DIČ: 2021043882
IČ DPH: nie je platcom DPH

2. Predmetom zákazky je - Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov na základe schváleného nenávratného finančného
príspevku. 

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania
Objednávka.

5. Miesto dodania predmetu zákazky 
Miesto: Obec: Rohov Okres: Senica

6. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je - Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov 

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.

7. Predpokladaná hodnota zákazky

https://www.tendernet.sk/zakazka?drmNDXrrwJ6Z_O3UKJzUw1w


Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 4 525 EUR

8. Možnosť delenia predmetu zákazky
Nie

9. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.

10. Termín dodania predmetu zákazky
do 8 / 2019

11. Financovanie predmetu zákazky 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30
dní od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Zákazka bude financovaná z Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

12. Lehota na predloženie ponuky
03.06.2019 do 12:00 hod.

13. Miesto predloženia/doručenia ponuky
- 

14. Spôsob predloženia ponuky
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. 

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

16. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v kúpnej zmluve, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu
za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná a v prípade
zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

17. Pokyny na vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

18. Lehota viazanosti ponúk
31.12.2019 

19. Vyhodnotenie ponúk
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 12, 14 a 17 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 12, 14 a 17 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. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
- Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy - objednávky v lehote viazanosti ponúk. 

20. Doplňujúce informácie
- 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.
- Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých
subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase
uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa
predchádzajúcej vety musí byť naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.



- 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 spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa
zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.

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

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Acer campestre 200/250 20,000 ks

2 Betula verrucosa 200/250 30,000 ks

3 Cerasus avium 200/250 20,000 ks

4 Crataegus monogyna 125/150 30,000 ks

5 Sorbus aucuparia 200/250 20,000 ks

6 Populus tremula 125/150 30,000 ks

7 Cornus mas 40/60 100,000 ks

8 Corylus avellana 40/60T 100,000 ks

9 Euonymus europeaus 40/60 100,000 ks

10 Prunus spinosa 40/60 100,000 ks

11 Rosa canina 40/60 100,000 ks

12 Sambucus nigra 40/60 100,000 ks

13 Oporná bambusová tyč 200cm 150,000 ks

14 Hnojivo Sylvamix tablety 1500,000 ks

15 Kondicionér TerraCottem 10,000 kg

16 Mulčovacia kôra 150,000 balenie

17

Dopravné náklady 1,000 celok

Miesto určenia:

Obec Rohov
Rohov 75
906 04 Rohov
Slovensko

18 Ochrana kmeňov 150,000 ks



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka Ing.Danka Beutelhauserová FlorUm

Názov uchádzača: Ing.Danka Beutelhauserová FlorUm

IČO: 40505839

Sídlo: Hlboká 16, 90027 Bernolákovo, SK

Kontakt: Ing.Danka Beutelhauserová (+421905237640 - danka.beutel@gmail.com)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: danka.beutel@gmail.com

Dátum a čas predloženia
ponuky: 30.5.2019 14:29

Výsledná cena: 6516,00 € s DPH   (Cena ponuky: 6516,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

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

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1 Acer campestre 200/250 ks 20,000 26,40  26,40  528,00

2 Betula verrucosa 200/250 ks 30,000 20,40  20,40  612,00

3 Cerasus avium 200/250 ks 20,000 24,00  24,00  480,00

4 Crataegus monogyna 125/150 ks 30,000 7,80  7,80  234,00

5 Sorbus aucuparia 200/250 ks 20,000 24,00  24,00  480,00

6 Populus tremula 125/150 ks 30,000 7,80  7,80  234,00

7 Cornus mas 40/60 ks 100,000 3,60  3,60  360,00

8 Corylus avellana 40/60T ks 100,000 3,60  3,60  360,00

9 Euonymus europeaus 40/60 ks 100,000 3,60  3,60  360,00

10 Prunus spinosa 40/60 ks 100,000 3,36  3,36  336,00

11 Rosa canina 40/60 ks 100,000 3,36  3,36  336,00

12 Sambucus nigra 40/60 ks 100,000 3,60  3,60  360,00

13 Oporná bambusová tyč 200cm ks 150,000 1,44  1,44  216,00

14 Hnojivo Sylvamix tablety ks 1500,000 0,06  0,06  90,00

15 Kondicionér TerraCottem kg 10,000 18,00  18,00  180,00

16 Mulčovacia kôra balenie 150,000 4,80  4,80  720,00

17

Dopravné náklady celok 1,000 360,00  360,00  360,00

Miesto určenia:

Obec Rohov
Rohov 75
906 04 Rohov
Slovensko

Cena spolu:   6516,00 € s DPH



18 Ochrana kmeňov ks 150,000 1,80  1,80  270,00

Cena spolu:   6516,00 € s DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka Martin Mikulaj - Carniherba

Názov uchádzača: Martin Mikulaj - Carniherba

IČO: 32076711

Sídlo: Slávičie údolie 10, 81102 Bratislava, SK

Kontakt: Martin Mikulaj (+421905610631 - mikulaj@zares.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: mikulaj@zares.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 30.5.2019 14:45

Výsledná cena: 8857,08 € s DPH   (Cena ponuky: 8857,08 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

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

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1 Acer campestre 200/250 ks 20,000 31,20  31,20  624,00

2 Betula verrucosa 200/250 ks 30,000 25,68  25,68  770,40

3 Cerasus avium 200/250 ks 20,000 32,04  32,04  640,80

4 Crataegus monogyna 125/150 ks 30,000 9,77  9,77  293,04

5 Sorbus aucuparia 200/250 ks 20,000 26,22  26,22  524,40

6 Populus tremula 125/150 ks 30,000 10,13  10,13  303,84

7 Cornus mas 40/60 ks 100,000 3,90  3,90  390,00

8 Corylus avellana 40/60T ks 100,000 4,13  4,13  412,80

9 Euonymus europeaus 40/60 ks 100,000 4,13  4,13  412,80

10 Prunus spinosa 40/60 ks 100,000 3,48  3,48  348,00

11 Rosa canina 40/60 ks 100,000 3,36  3,36  336,00

12 Sambucus nigra 40/60 ks 100,000 3,78  3,78  378,00

13 Oporná bambusová tyč 200cm ks 150,000 1,86  1,86  279,00

14 Hnojivo Sylvamix tablety ks 1500,000 0,08  0,08  126,00

15 Kondicionér TerraCottem kg 10,000 19,20  19,20  192,00

16 Mulčovacia kôra balenie 150,000 5,40  5,40  810,00

17

Dopravné náklady celok 1,000 1044,00  1044,00  1044,00

Miesto určenia:

Obec Rohov
Rohov 75
906 04 Rohov
Slovensko

Cena spolu:   8857,08 € s DPH



18 Ochrana kmeňov ks 150,000 6,48  6,48  972,00

Cena spolu:   8857,08 € s DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka Cerera s.r.o.

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

IČO: 47715111

Sídlo: Homolova 2168/33, 84102 Bratislava, SK

Kontakt: ján Ronin (+421911720633 - janronin72@gmail.com)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: janronin72@gmail.com

Dátum a čas predloženia
ponuky: 30.5.2019 15:17

Výsledná cena: 7000,00 € (DPH sa neuplatňuje)   (Cena ponuky: 7000,00 € )

 

Zákazka:

Názov zákazky: Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

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

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

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

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1 Acer campestre 200/250 ks 20,000 28,00  28,00  560,00

2 Betula verrucosa 200/250 ks 30,000 21,50  21,50  645,00

3 Cerasus avium 200/250 ks 20,000 25,00  25,00  500,00

4 Crataegus monogyna 125/150 ks 30,000 8,00  8,00  240,00

5 Sorbus aucuparia 200/250 ks 20,000 25,00  25,00  500,00

6 Populus tremula 125/150 ks 30,000 8,00  8,00  240,00

7 Cornus mas 40/60 ks 100,000 4,00  4,00  400,00

8 Corylus avellana 40/60T ks 100,000 4,00  4,00  400,00

9 Euonymus europeaus 40/60 ks 100,000 4,00  4,00  400,00

10 Prunus spinosa 40/60 ks 100,000 4,00  4,00  400,00

11 Rosa canina 40/60 ks 100,000 4,00  4,00  400,00

12 Sambucus nigra 40/60 ks 100,000 3,80  3,80  380,00

13 Oporná bambusová tyč 200cm ks 150,000 1,50  1,50  225,00

14 Hnojivo Sylvamix tablety ks 1500,000 0,07  0,07  105,00

15 Kondicionér TerraCottem kg 10,000 19,00  19,00  190,00

16 Mulčovacia kôra balenie 150,000 5,00  5,00  750,00

Dopravné náklady celok 1,000 380,00  380,00  380,00

Cena spolu:   7000,00 €



17

Miesto určenia:

Obec Rohov
Rohov 75
906 04 Rohov
Slovensko

18 Ochrana kmeňov ks 150,000 1,90  1,90  285,00

Cena spolu:   7000,00 €

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

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.2905

Názov zákazky: Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

Interné číslo zákazky: 1 /2019

Zverejnená: 27.5.2019

Ukončená: 3.6.2019

Predpokladaná hodnota: 4525,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: do 8 / 2019

Lehota na predkladanie
ponúk: 3.6.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Zadávateľ

Firma Obec Rohov

IČO / DIČ / IČDPH: 00611573 / 2021043882 / neplatca DPH

Adresa Rohov 75, 906 04 Rohov, SK

Kontaktná osoba Mgr. Romana Ravas, +421 919 041 098, rohov@rohov.sk

Opis

Oblasť Ostatné

Podoblasť Zahradníctvo

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa: Obec Rohov
Sídlo: Rohov 75 906 04 Rohov
Štatutárny zástupca: Mgr. Roman Ravas - starosta obce
IČO: 00611573
DIČ: 2021043882
IČ DPH: nie je platcom DPH

2. Predmetom zákazky je - Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov na základe
schváleného nenávratného finančného príspevku. 

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania
Objednávka.

5. Miesto dodania predmetu zákazky 
Miesto: Obec: Rohov Okres: Senica

6. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je - Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov 

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.

7. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 4 525 EUR

8. Možnosť delenia predmetu zákazky
Nie

9. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.

10. Termín dodania predmetu zákazky
do 8 / 2019

11. Financovanie predmetu zákazky 



Opis zákazky

11. Financovanie predmetu zákazky 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej
faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Verejný
obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Zákazka bude financovaná z Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

12. Lehota na predloženie ponuky
03.06.2019 do 12:00 hod.

13. Miesto predloženia/doručenia ponuky
- 

14. Spôsob predloženia ponuky
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. 

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

16. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v kúpnej zmluve, bude jej neoddeliteľnou
súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na
predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na
predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov
predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená kontraktačná cena je
konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena
považovaná za cenu vrátane DPH.

17. Pokyny na vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj
v českom resp. anglickom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom,
českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského
jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

18. Lehota viazanosti ponúk
31.12.2019 

19. Vyhodnotenie ponúk
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 12, 14 a 17 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 12, 14 a 17 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. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
- Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy - objednávky v lehote viazanosti ponúk. 

20. Doplňujúce informácie
- 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.
- Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod
zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia
zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť
podľa predchádzajúcej vety musí byť naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu
verejného obstarávania.
- 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 spolufinancovanie

Opis



nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie
predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.

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

Opis

Položky zákazky

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

1 Acer campestre 200/250 20,000 ks 26,40 € 31,20 €

2 Betula verrucosa 200/250 30,000 ks 20,40 € 25,68 €

3 Cerasus avium 200/250 20,000 ks 24,00 € 32,04 €

4 Crataegus monogyna 125/150 30,000 ks 7,80 € 9,77 €

5 Sorbus aucuparia 200/250 20,000 ks 24,00 € 26,22 €

6 Populus tremula 125/150 30,000 ks 7,80 € 10,13 €

7 Cornus mas 40/60 100,000 ks 3,60 € 4,00 €

8 Corylus avellana 40/60T 100,000 ks 3,60 € 4,13 €

9 Euonymus europeaus 40/60 100,000 ks 3,60 € 4,13 €

10 Prunus spinosa 40/60 100,000 ks 3,36 € 4,00 €

11 Rosa canina 40/60 100,000 ks 3,36 € 4,00 €

12 Sambucus nigra 40/60 100,000 ks 3,60 € 3,80 €

13 Oporná bambusová tyč 200cm 150,000 ks 1,44 € 1,86 €

14 Hnojivo Sylvamix tablety 1500,000 ks 0,06 € 0,08 €

15 Kondicionér TerraCottem 10,000 kg 18,00 € 19,20 €

16 Mulčovacia kôra 150,000 balenie 4,80 € 5,40 €

17

Dopravné náklady 1,000 celok 360,00 € 1044,00 €

Miesto určenia:

Obec Rohov
Rohov 75
906 04 Rohov
Slovensko

18 Ochrana kmeňov 150,000 ks 1,80 € 6,48 €

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

Email Dátum

janronin72@gmail.com 27.5.2019

mikulaj@zares.sk 27.5.2019

milan@plantago.sk 27.5.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Ing.Danka Beutelhauserová FlorUm 40505839 30.5.2019 14:29 6516,00 s DPH

Martin Mikulaj - Carniherba 32076711 30.5.2019 14:45 8857,08 s DPH

Cerera s.r.o. 47715111 30.5.2019 15:17 7000,00 neplatca



Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Ing.Danka Beutelhauserová FlorUm 40505839 6516,00 s DPH

2. Cerera s.r.o. 47715111 7000,00 neplatca

3. Martin Mikulaj - Carniherba 32076711 8857,08 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: Ing.Danka Beutelhauserová FlorUm

IČO / DIČ / IČDPH: 40505839 / 1048868161 / SK1048868161

Sídlo: Hlboká 16, 90027 Bernolákovo, SK

Kontakt: Ing.Danka Beutelhauserová (+421905237640 - danka.beutel@gmail.com)

Výsledná cena: 6516,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 6516,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Acer campestre 200/250 ks 20,000 26,40  528,00

2 Betula verrucosa 200/250 ks 30,000 20,40  612,00

3 Cerasus avium 200/250 ks 20,000 24,00  480,00

4 Crataegus monogyna 125/150 ks 30,000 7,80  234,00

5 Sorbus aucuparia 200/250 ks 20,000 24,00  480,00

6 Populus tremula 125/150 ks 30,000 7,80  234,00

7 Cornus mas 40/60 ks 100,000 3,60  360,00

8 Corylus avellana 40/60T ks 100,000 3,60  360,00

9 Euonymus europeaus 40/60 ks 100,000 3,60  360,00

10 Prunus spinosa 40/60 ks 100,000 3,36  336,00

11 Rosa canina 40/60 ks 100,000 3,36  336,00

12 Sambucus nigra 40/60 ks 100,000 3,60  360,00

13 Oporná bambusová tyč 200cm ks 150,000 1,44  216,00

14 Hnojivo Sylvamix tablety ks 1500,000 0,06  90,00

15 Kondicionér TerraCottem kg 10,000 18,00  180,00

16 Mulčovacia kôra balenie 150,000 4,80  720,00

17 Dopravné náklady celok 1,000 360,00  360,00

18 Ochrana kmeňov ks 150,000 1,80  270,00

Cena spolu:   6516,00 € s DPH

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

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA
 

 



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 27.mája 2019 08:34

Komu: janronin72@gmail.com

Predmet: Dopyt - Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

 

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Rohov
Názov       |   Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   4525,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   03.06.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Zahradníctvo 

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?drmNDXrq8EabKWe9jcHvBTkwoRfYzgIVRoYNCXYk2Q
https://www.tendernet.sk/zakazka?drmNDXrq8EabKWe9jcHvBTkwoRfYzgIVRoYNCXYk2Q
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 27.mája 2019 08:34

Komu: mikulaj@zares.sk

Predmet: Dopyt - Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

 

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Rohov
Názov       |   Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   4525,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   03.06.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Zahradníctvo 

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?drmNDXrq8EabKlz_Dd_eCCZ-01OAPmJVxoYNCXbxwQ
https://www.tendernet.sk/zakazka?drmNDXrq8EabKlz_Dd_eCCZ-01OAPmJVxoYNCXbxwQ
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 27.mája 2019 08:34

Komu: milan@plantago.sk

Predmet: Dopyt - Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

 

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Rohov
Názov       |   Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   4525,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   03.06.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Zahradníctvo 

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?drmNDXrq8EabKGt5DTM4Ec3xD_sQ3iLVxoYNCXaXfA
https://www.tendernet.sk/zakazka?drmNDXrq8EabKGt5DTM4Ec3xD_sQ3iLVxoYNCXaXfA
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.mája 2019 23:51

Komu: janronin72@gmail.com

Predmet: Dopyt - Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

 

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Rohov
Názov       |   Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   4525,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   03.06.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Zahradníctvo 

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?drmNDXrq8EabKWe9jcHvBTkwoRfYzgIVRoYNCXYk2Q
https://www.tendernet.sk/zakazka?drmNDXrq8EabKWe9jcHvBTkwoRfYzgIVRoYNCXYk2Q
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.mája 2019 23:51

Komu: mikulaj@zares.sk

Predmet: Dopyt - Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

 

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Rohov
Názov       |   Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   4525,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   03.06.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Zahradníctvo 

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?drmNDXrq8EabKlz_Dd_eCCZ-01OAPmJVxoYNCXbxwQ
https://www.tendernet.sk/zakazka?drmNDXrq8EabKlz_Dd_eCCZ-01OAPmJVxoYNCXbxwQ
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 29.mája 2019 23:51

Komu: milan@plantago.sk

Predmet: Dopyt - Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

 

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

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Rohov
Názov       |   Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   4525,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   03.06.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Zahradníctvo 

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?drmNDXrq8EabKGt5DTM4Ec3xD_sQ3iLVxoYNCXaXfA
https://www.tendernet.sk/zakazka?drmNDXrq8EabKGt5DTM4Ec3xD_sQ3iLVxoYNCXaXfA
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 2.júna 2019 12:00

Komu: milan@plantago.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Rohov čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk. Po
uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/drmNDXrrwJ6Z_O3UKJzUw1w

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/drmNDXrrwJ6Z_O3UKJzUw1w
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 3.júna 2019 12:01

Komu: danka.beutel@gmail.com

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Rohov s názvom: Obnova a výsadba remízok a alejí
v katastri obce Rohov bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/drmNDXrrwJ6Z_O3UKJzUw1w

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/drmNDXrrwJ6Z_O3UKJzUw1w
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 3.júna 2019 12:01

Komu: mikulaj@zares.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Rohov s názvom: Obnova a výsadba remízok a alejí
v katastri obce Rohov bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného
uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 3.júna 2019 12:01

Komu: janronin72@gmail.com

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Rohov s názvom: Obnova a výsadba remízok a alejí
v katastri obce Rohov bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného
uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 3.júna 2019 12:01

Komu: baca@tendernet.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov bola práve ukončená a
vyhral dodávateľ: Ing.Danka Beutelhauserová FlorUm.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/2905

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/2905
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 3.júna 2019 12:01

Komu: rohov@rohov.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov bola práve ukončená a
vyhral dodávateľ: Ing.Danka Beutelhauserová FlorUm.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/2905

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/2905
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.2905

Názov zákazky: Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

Interné číslo zákazky: 1 /2019

Zverejnená: 27.5.2019

Ukončená: 3.6.2019

Predpokladaná hodnota: 4525,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: do 8 / 2019

Lehota na predkladanie
ponúk: 3.6.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Zadávateľ

Firma Obec Rohov

IČO / DIČ / IČDPH: 00611573 / 2021043882 / neplatca DPH

Adresa Rohov 75, 906 04 Rohov, SK

Kontaktná osoba Mgr. Romana Ravas, +421 919 041 098, rohov@rohov.sk

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

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu

27.05.2019 08:34:33 Nakupca Nakupca Obec Rohov

Zverejnenie zákazky 'Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce
Rohov' na portáli www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 3.6.2019 12:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: nie
Anonymná: áno (1.stupeň)

27.05.2019 08:34:51 Zakazka Nakupca Obec Rohov
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
janronin72@gmail.com, Cerera s.r.o.

27.05.2019 08:34:51 Zakazka Nakupca Obec Rohov
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
mikulaj@zares.sk, Martin Mikulaj - Carniherba

27.05.2019 08:34:52 Zakazka Nakupca Obec Rohov
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
milan@plantago.sk, (neregistrovaný)

28.05.2019 16:24:48 Zakazka Uchadzac
Ing.Danka
Beutelhauserová
FlorUm

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 2

29.05.2019 23:51:32 Zakazka Nakupca Obec Rohov
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
janronin72@gmail.com, Cerera s.r.o.

29.05.2019 23:51:33 Zakazka Nakupca Obec Rohov
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
mikulaj@zares.sk, Martin Mikulaj - Carniherba

29.05.2019 23:51:33 Zakazka Nakupca Obec Rohov
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
milan@plantago.sk, (neregistrovaný)

30.05.2019 14:18:41 Zakazka Uchadzac
Ing.Danka
Beutelhauserová
FlorUm

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 2

30.05.2019 14:29:31 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač Ing.Danka Beutelhauserová FlorUm sa zapojil do zákazky s
cenovou ponukou na 5430,00 € bez DPH.



30.05.2019 14:40:12 Zakazka Uchadzac Martin Mikulaj -
Carniherba

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

30.05.2019 14:45:32 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač Martin Mikulaj - Carniherba sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 7380,90 € bez DPH.

30.05.2019 14:59:36 Zakazka Uchadzac Cerera s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 2

30.05.2019 15:17:03 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač Cerera s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
7000,00 € (neplatca).

02.06.2019 12:00:56 Zakazka System TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho
kola' nasledovným príjemcom:

03.06.2019 12:00:00 Zakazka System TENDERnet Vyhodnotenie zákazky

03.06.2019 12:01:13 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
danka.beutel@gmail.com, Ing.Danka Beutelhauserová FlorUm

03.06.2019 12:01:13 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
mikulaj@zares.sk, Martin Mikulaj - Carniherba
janronin72@gmail.com, Cerera s.r.o.

03.06.2019 12:01:14 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky'
nasledovným príjemcom:
baca@tendernet.sk, Ing. Jakub Bača
rohov@rohov.sk, Obec Rohov

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI
 

 



Test bežnej dostupnosti
 

Názov zákazky: Obnova a výsadba remízok a alejí v katastri obce Rohov

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej
dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených podmienok:

 Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie

1 nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad
jedinečných požiadaviek X

2 sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané,
poskytnuté alebo uskutočnené – t. j. neboli špecifikované jedinečné požiadavky X

3
sú v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a
obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na
trhu – t. j. nebolo potrebné ich upraviť (ich vlastnosti, podobu)

X

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 ZVO stanovujú podporné pravidlo, ktoré by malo uľahčiť správnu
kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:

 Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie

4 sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb X
5 sú spotrebného charakteru X

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

 

Záver: Bežne dostupný/á tovar, služba alebo stavebná
práca

Nie bežne dostupný/á tovar, služba alebo stavebná
práca

 

Obstarávateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému
predmetu zákazky.

Odôvodnenie:

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.

 

 

V ...................................................., dňa

 

 

Predložil/la: ..........................



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÉ PRÍLOHY
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
 

 


