DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU

Názov verejného obstarávateľa: Obec Ďurčiná
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu

Dátum vyhlásenia zákazky: 21.9.2021 11:17
Dátum ukončenia zákazky: 30.9.2021 13:27

Podpis štatutárneho zástupcu:
Podpis zodpovedného pracovníka:
Dátum:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Ďurčiná
IČO 00632732

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Ďurčiná 77, 01501 Ďurčiná, SK
Kontaktná osoba Mgr. Martina Bohušová, 0908 932 316, starostka@obecdurcina.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: neuvedené
Predpokl. obdobie 01.11.2021 - 31.10.2023
realizácie:
Lehota na predkladanie do 28.9.2021 do 12:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU

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 Energie, PHM
Podoblasť Plyn

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov obstarávateľa: Obec Ďurčiná
Sídlo: Ďurčiná 77, 01501 Ďurčiná
Štatutárny zástupca: Mgr. Martina Bohušová
IČO: 00632732
IČ DPH: neplatca DPH

2. Predmet zákazky :
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku zemného plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa
distribučnej siete na 24 mesiacov do odberného miesta (odberných miest) špecifikovaného odberateľom, vrátane zodpovednosti za
odchýlku odberateľa a zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre odberateľa distribúciu zemného plynu.

3. Postup verejného obstarávateľa :
Obec Ďurčiná, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Dodávka
zemného plynu".

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
09123000-7 - Zemný plyn

5. Miesto dodania predmetu zákazky :
k.ú. Ďurčiná

6. Termín dodania predmetu zákazky (obdobie trvania zmluvy) :
1.11.2021-31.10.2023
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, automatická prolongácia zmluvy nie je dovolená.

7. Opis predmetu zákazky resp. osobitné požiadavky na plnenie:

Cena je konečná a obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s
distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné
miesto a DPH.
Uchádzač je povinný ako prílohu cenovej ponuky vložiť aj výšku jednotkovej ceny rozčlenenú na jednotlivé činnosti - služby
distribúcie, prepravy, skladovania a obchodníka.
Dodávateľ je povinný dodávať plyn do odberných miest (OM) odberateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je pripojenie
odberného plynového zariadenia do distribučnej siete a pridelenie distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej
siete.
Dodávateľ je v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn formou opakovaných dodávok plynu do OM odberateľa v rozsahu predpokladaného odberu
plynu dohodnutého v Zmluve a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Skutočná spotreba zemného plynu môže byť v neobmedzenom rozsahu z predpokladanej spotreby plynu za obdobie dodávky –
vyhodnocovacie obdobie a dodávateľ nie je oprávnený účtovať nijaké poplatky za prečerpanie alebo nedočerpanie objemu zemného
plynu.
Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu:
a) v čase, keď je obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu do OM,b) po zistení neoprávneného odberu v OM,c) v prípade
omeškanie odberateľa s úhradou platby za opakovanú dodávku plynu alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry.
V prípade, ak dôjde k zmene platnej DPH, zmene sadzby spotrebnej dane, alebo k zavedeniu iných daní alebo poplatkov legislatívou
SR, ktoré nie sú uplatňované v čase uzavretia zmluvy, dodávateľ upraví cenu za 1kWh zemného plynu o príslušnú čiastku.
Dodávateľ sa zaväzuje účtovať ceny za distribučné služby a prepravu podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO, dodávateľ je
oprávnený v prípade zmeny cien týchto služieb upraviť fakturované ceny v súlade s cenovým rozhodnutím ÚRSO, k týmto cenám
bude pripočítaná platná sadzba DPH.
Dodávateľ má povinnosť do 7 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o výsledku v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto
zadaní zákazky, zaslať návrh zmluvy, ktorej obsahom bude rozčlenenie víťaznej výšky jednotkovej ceny na jednotlivé činnosti-služby
distribúcie, prepravy, skladovania a obchodníka.
Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, v prípadoch
vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutím ÚRSO. DPH, spotrebná daň, prípadne iné
aplikované dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
/ak uplatniteľné/ Nový dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení
špecifikovaných OM v distribučnej sieti. Zmenu dodávateľa vybavuje nový dodávateľ na základe splnomocnenia. Splnomocnenie na
právne úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa zemného plynu, spíšu medzi sebou zmluvné strany, v ktorom odberateľ dáva
dodávateľovi plnú moc na tieto úkony.
Nový dodávateľ je povinný vykonať s odbornou starostlivosťou všetky úkony súvisiace so zmenou dodávateľa. Porušenie uvedených
povinnosti dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť odberateľovi všetky skutočnosti súvisiace s plnením povinnosti zabezpečiť
dodávku plynu, najmä avšak nielen o uzavretí /neuzavretí zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,
pridelení/nepridelení distribučnej kapacity pre odberné miesta odberateľa a pod.
V prípade, že nastanú objektívne okolnosti nezávislé od vôle dodávateľa, pre ktoré dodávateľ nie je spôsobilý zabezpečiť dodávku
plynu podľa podmienok tejto zmluvy, dodávateľ tieto preukáže odberateľovi spolu s písomným oznámením, relevantnými písomnými
dokladmi.
Dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk disponuje všetkými odberateľom
požadovanými dokladmi, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne
plnenie predmetu zákazky.

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

9. Platnosť ponuky :
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 48 hodín od naplnenia lehoty na predkladanie cenových ponúk. Do
uvedeného času bude zákazka vyhodnotená a uchádzačom bude systémom odoslané oznámenie o výsledku obstarávania.

10. Možnosť delenia predmetu zákazky :
Nie

11. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa.
Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Zmluva o Združenej dodávke plynu.
Dodávateľ má povinnosť do 7 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o výsledku v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto zadaní
zákazky, zaslať návrh zmluvy, ktorej obsahom bude rozčlenenie víťaznej výšky jednotkovej ceny na jednotlivé činnosti-služby distribúcie,
prepravy, skladovania a obchodníka.

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Platby za zmluvné plnenie sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom následovne:
Fakturačné obdobie OM : kalendárny rok
Zálohové platby za OM : mesačne vo výške 1/12 z predpokladanej spotreby na OM za 1 rok
Splatnosť faktúry : 15 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla odberateľa. Odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným
príkazom na úhradu.
Vystavenie faktúry najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca

Realizácia platby až po dodaní zemného plynu a služieb s tým súvisiacich vrátane spotrebnej dane a DPH na základe faktúry
Vyúčtovanie spotreby plynu sa bude vykonávať vždy so stavom k 31.12. príslušného kalendárneho roku, resp. k dátumu konca zmluvy.

4. 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 zmluve/objednávke, 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 cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie :
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 uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

2. 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.

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača.
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Register partnerov verejného sektora :
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.

5. Zrušenie zákazky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. 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.
Obsah ponuky:
A) Cenová ponuka predložená v systéme TENDERnet
Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):
B) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra.
C) Prehlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

2. Vyhodnotenie ponúk :
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (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 výzvou na predkladanie ponúk, 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.
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Odberné miesto:SKSPPDIS000510503586

1

Množstvo
1,0 celkom

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
332 000 kWh.
Tarifa:M7
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.
Odberné miesto: SKSPPDIS010510002214

2

1,0 celkom

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
9 000 kWh.
Tarifa:M2
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.
Odberné miesto: SKSPPDIS000510502646

3

1,0 celkom

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
115 600 kWh.
Tarifa: M4
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

CENOVÉ PONUKY

Ponuka Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Názov uchádzača: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK
Kontakt: Viera Hrdinová (+421915576156 - viera.hrdinova@spp.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: viera.hrdinova@spp.sk
Dátum a čas predloženia
28.9.2021 9:50
ponuky:
Výsledná cena: 33322,49 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Zadávateľ: Obec Ďurčiná (Ďurčiná)
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
Odberné miesto:SKSPPDIS000510503586

1

Merná
jednotka
celkom

Počet
jednotiek
1,0

Zadávacia
jednotková
cena

Výsledná
jednotková
cena

24320,64

24320,64

Výsledná
cena
spolu
24320,64

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
332 000 kWh.
Tarifa:M7
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS010510002214

2

celkom

1,0

798,77

798,77

798,77

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
9 000 kWh.
Tarifa:M2
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS000510502646

3

celkom

1,0

8203,08

8203,08

8203,08

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
115 600 kWh.
Tarifa: M4
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Cena spolu: 33322,49 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Veľkosť

Ponuka - Dodávka zemného plynu.pdf

Iné

28.9.2021 9:48

773,7 kB

Poverenie.pdf

Iné

28.9.2021 9:48

63,0 kB

Ponuka Stredoslovenská energetika, a.s.
Názov uchádzača: Stredoslovenská energetika, a.s.
IČO: 51865467
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, SK
Kontakt: Kristína Lukáčová (0415192912 - kristina.lukacova@sse.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
kristina.lukacova@sse.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
27.9.2021 10:18
ponuky:
Výsledná cena: 35884,06 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Zadávateľ: Obec Ďurčiná (Ďurčiná)
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
Odberné miesto:SKSPPDIS000510503586

1

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

celkom

1,0

Zadávacia
jednotková
cena

Výsledná
jednotková
cena

26191,40

26191,40

Výsledná
cena
spolu
26191,40

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
332 000 kWh.
Tarifa:M7
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS010510002214

2

celkom

1,0

844,26

844,26

844,26

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
9 000 kWh.
Tarifa:M2
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS000510502646

3

celkom

1,0

8848,40

8848,40

8848,40

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
115 600 kWh.
Tarifa: M4
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Cena spolu: 35884,06 € s DPH
Prílohy k ponuke
Cenová kalkulácia_Obec Ďurčiná.pdf

Typ
Iné

Dátum
27.9.2021 10:18

Veľkosť
549,5 kB

Ponuka MET Slovakia, a.s.
Názov uchádzača: MET Slovakia, a.s.
IČO: 45860637
Sídlo: Rajská 7, 81108 Bratislava, SK
Kontakt: Lucia Cárdenas (+421907788717 - lucia.cardenas@met.com)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
lucia.cardenas@met.com
zadaná:
Dátum a čas predloženia
ponuky: 27.9.2021 14:13
Výsledná cena: 27616,84 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Zadávateľ: Obec Ďurčiná (Ďurčiná)
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

Merná
jednotka

P.Č.
Parametre a vlastnosti
Odberné miesto:SKSPPDIS000510503586

1

celkom

Počet
jednotiek

Zadávacia
jednotková
cena

Výsledná
jednotková
cena

681,98

681,98

1,0

Výsledná
cena
spolu
681,98

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
332 000 kWh.
Tarifa:M7
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS010510002214

2

celkom

1,0

6755,51

6755,51

6755,51

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
9 000 kWh.
Tarifa:M2
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS000510502646

3

celkom

1,0

20179,34

20179,34

20179,34

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
115 600 kWh.
Tarifa: M4
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Cena spolu: 27616,84 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke

Veľkosť

Ponuka Energie2, a.s.
Názov uchádzača: Energie2, a.s.
IČO: 46113177
Sídlo: Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK
Kontakt: Mgr. Dušan Vlnka (+421917717853 - obstaravanie@energie2.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
obstaravanie@energie2.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
27.9.2021 13:08
ponuky:
Výsledná cena: 35839,94 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Zadávateľ: Obec Ďurčiná (Ďurčiná)
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

Merná
jednotka

P.Č.
Parametre a vlastnosti
Odberné miesto:SKSPPDIS000510503586

1

celkom

Počet
jednotiek

Zadávacia
jednotková
cena

Výsledná
jednotková
cena

26143,63

26143,63

1,0

Výsledná
cena
spolu
26143,63

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
332 000 kWh.
Tarifa:M7
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS010510002214

2

celkom

1,0

855,80

855,80

855,80

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
9 000 kWh.
Tarifa:M2
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS000510502646

3

celkom

1,0

8840,51

8840,51

8840,51

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
115 600 kWh.
Tarifa: M4
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Cena spolu: 35839,94 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke

Veľkosť

Ponuka MAGNA ENERGIA a.s.
Názov uchádzača: MAGNA ENERGIA a.s.
IČO: 35743565
Sídlo: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK
Kontakt: Ing. Monika Kollariková (+421902653640 - obchod@magnaea.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
obchod@magnaea.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
28.9.2021 9:52
ponuky:
Výsledná cena: 32999,99 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Zadávateľ: Obec Ďurčiná (Ďurčiná)
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
Odberné miesto:SKSPPDIS000510503586

1

Merná
jednotka
celkom

Počet
jednotiek
1,0

Zadávacia
jednotková
cena

Výsledná
jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

24013,58

24013,58

24013,58

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
332 000 kWh.
Tarifa:M7
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS010510002214

2

celkom

1,0

796,14

796,14

796,14

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
9 000 kWh.
Tarifa:M2
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS000510502646

3

celkom

1,0

8190,26

8190,26

8190,26

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
115 600 kWh.
Tarifa: M4
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Cena spolu: 32999,99 € s DPH
Prílohy k ponuke
prepočet celkovej ceny.pdf

Typ
Iné

Dátum
28.9.2021 9:52

Veľkosť
81,1 kB

Ponuka Twinlogy, s.r.o.
Názov uchádzača: Twinlogy, s.r.o.
IČO: 44187653
Sídlo: Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina, SK
Kontakt: Sidónia Ješková (+421911034847 - sidonia.jeskova@twinlogy.com)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
sidonia.jeskova@twinlogy.com
zadaná:
Dátum a čas predloženia
28.9.2021 11:54
ponuky:
Výsledná cena: 31662,54 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Zadávateľ: Obec Ďurčiná (Ďurčiná)
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

Merná
jednotka

P.Č.
Parametre a vlastnosti
Odberné miesto:SKSPPDIS000510503586

1

celkom

Počet
jednotiek

Zadávacia
jednotková
cena

Výsledná
jednotková
cena

23087,86

23087,86

1,0

Výsledná
cena
spolu
23087,86

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
332 000 kWh.
Tarifa:M7
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS010510002214

2

celkom

1,0

788,15

788,15

788,15

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
9 000 kWh.
Tarifa:M2
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS000510502646

3

celkom

1,0

7786,54

7786,54

7786,54

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
115 600 kWh.
Tarifa: M4
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Cena spolu: 31662,54 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke

Veľkosť

Ponuka SILVEXCOM s. r. o.
Názov uchádzača: SILVEXCOM s. r. o.
IČO: 46823557
Sídlo: Nám Hraničiarov, 85103 Bratislava, SK
Kontakt: Silvester Škuliba (0903809721 - silvexcom@silvexcom.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
silvexcom@silvexcom.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
28.9.2021 10:21
ponuky:
Výsledná cena: 23317,57 € s DPH

Zákazka:
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Zadávateľ: Obec Ďurčiná (Ďurčiná)
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
Odberné miesto:SKSPPDIS000510503586

1

Merná
jednotka
celkom

Počet
jednotiek
1,0

Zadávacia
jednotková
cena

Výsledná
jednotková
cena

16930,32

16930,32

Výsledná
cena
spolu
16930,32

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
332 000 kWh.
Tarifa:M7
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS010510002214

2

celkom

1,0

615,92

615,92

615,92

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
9 000 kWh.
Tarifa:M2
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Odberné miesto: SKSPPDIS000510502646

3

celkom

1,0

5771,33

5771,33

5771,33

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
115 600 kWh.
Tarifa: M4
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

Cena spolu: 23317,57 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Veľkosť

Ponuka plyn Obec Ďurčiná (Ďurčiná).pdf

Iné

28.9.2021 10:18

1,5 MB

GAS_MOP_Priloha3_viac OM_EXT_Obec Ďurčiná.pdf

Iné

28.9.2021 10:19

348,2 kB

Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Veľkosť

GAS_MOP_Plnomocenstvo_ZD_viac_OM Obec Ďurčiná.pdf

Iné

28.9.2021 10:20

933,7 kB

GAS_MOP_Dodatok_FirmaKomfortPlyn Plus_EXT Obec Ďurčiná.pdf

Iné

28.9.2021 10:20

825,4 kB

GAS_MOP_Zmluva_zdruzena_EXT_Obec Ďurčiná.pdf

Iné

28.9.2021 10:20

758,2 kB

180601 FIRMAKOMFORTPLYN PLUS+ 2018 od 1_7_2018.pdf

Iné

28.9.2021 10:20

349,8 kB

VOP_firmy_GAS_01012014.pdf

Iné

28.9.2021 10:20

187,8 kB

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

PROTOKOL O ZÁKAZKE

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.9677
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Zverejnená: 21.9.2021 11:17
Ukončená: 30.9.2021 13:27
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

● Zverejnenie zákazky na stránke www.tendernet.sk
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie
01.11.2021 - 31.10.2023
realizácie:
Lehota na predkladanie
do 28.9.2021 12:00
ponúk:
Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ
Firma Obec Ďurčiná
IČO / DIČ / IČDPH: 00632732 / 2020638862 / neplatca DPH
Adresa Ďurčiná 77, 01501 Ďurčiná, SK
Kontaktná osoba Mgr. Martina Bohušová, 0908 932 316, starostka@obecdurcina.sk

Opis
Oblasť Energie, PHM
Podoblasť Plyn

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov obstarávateľa: Obec Ďurčiná
Sídlo: Ďurčiná 77, 01501 Ďurčiná
Štatutárny zástupca: Mgr. Martina Bohušová
IČO: 00632732
IČ DPH: neplatca DPH

2. Predmet zákazky :
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku zemného plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa
distribučnej siete na 24 mesiacov do odberného miesta (odberných miest) špecifikovaného odberateľom, vrátane zodpovednosti za
odchýlku odberateľa a zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre odberateľa distribúciu zemného plynu.

3. Postup verejného obstarávateľa :
Obec Ďurčiná, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Dodávka
zemného plynu".

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
09123000-7 - Zemný plyn

5. Miesto dodania predmetu zákazky :
k.ú. Ďurčiná

6. Termín dodania predmetu zákazky (obdobie trvania zmluvy) :
1.11.2021-31.10.2023
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, automatická prolongácia zmluvy nie je dovolená.

7. Opis predmetu zákazky resp. osobitné požiadavky na plnenie:
Cena je konečná a obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s
distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné
miesto a DPH.
Uchádzač je povinný ako prílohu cenovej ponuky vložiť aj výšku jednotkovej ceny rozčlenenú na jednotlivé činnosti - služby
distribúcie, prepravy, skladovania a obchodníka.
Dodávateľ je povinný dodávať plyn do odberných miest (OM) odberateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je pripojenie

odberného plynového zariadenia do distribučnej siete a pridelenie distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej
siete.
Dodávateľ je v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn formou opakovaných dodávok plynu do OM odberateľa v rozsahu predpokladaného odberu
plynu dohodnutého v Zmluve a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Skutočná spotreba zemného plynu môže byť v neobmedzenom rozsahu z predpokladanej spotreby plynu za obdobie dodávky –
vyhodnocovacie obdobie a dodávateľ nie je oprávnený účtovať nijaké poplatky za prečerpanie alebo nedočerpanie objemu zemného
plynu.
Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu:
a) v čase, keď je obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu do OM,b) po zistení neoprávneného odberu v OM,c) v prípade
omeškanie odberateľa s úhradou platby za opakovanú dodávku plynu alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry.
V prípade, ak dôjde k zmene platnej DPH, zmene sadzby spotrebnej dane, alebo k zavedeniu iných daní alebo poplatkov legislatívou
SR, ktoré nie sú uplatňované v čase uzavretia zmluvy, dodávateľ upraví cenu za 1kWh zemného plynu o príslušnú čiastku.
Dodávateľ sa zaväzuje účtovať ceny za distribučné služby a prepravu podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO, dodávateľ je
oprávnený v prípade zmeny cien týchto služieb upraviť fakturované ceny v súlade s cenovým rozhodnutím ÚRSO, k týmto cenám
bude pripočítaná platná sadzba DPH.
Dodávateľ má povinnosť do 7 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o výsledku v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto
zadaní zákazky, zaslať návrh zmluvy, ktorej obsahom bude rozčlenenie víťaznej výšky jednotkovej ceny na jednotlivé činnosti-služby
distribúcie, prepravy, skladovania a obchodníka.
Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, v prípadoch
vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutím ÚRSO. DPH, spotrebná daň, prípadne iné
aplikované dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
/ak uplatniteľné/ Nový dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení
špecifikovaných OM v distribučnej sieti. Zmenu dodávateľa vybavuje nový dodávateľ na základe splnomocnenia. Splnomocnenie na
právne úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa zemného plynu, spíšu medzi sebou zmluvné strany, v ktorom odberateľ dáva
dodávateľovi plnú moc na tieto úkony.
Nový dodávateľ je povinný vykonať s odbornou starostlivosťou všetky úkony súvisiace so zmenou dodávateľa. Porušenie uvedených
povinnosti dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť odberateľovi všetky skutočnosti súvisiace s plnením povinnosti zabezpečiť
dodávku plynu, najmä avšak nielen o uzavretí /neuzavretí zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,
pridelení/nepridelení distribučnej kapacity pre odberné miesta odberateľa a pod.
V prípade, že nastanú objektívne okolnosti nezávislé od vôle dodávateľa, pre ktoré dodávateľ nie je spôsobilý zabezpečiť dodávku
plynu podľa podmienok tejto zmluvy, dodávateľ tieto preukáže odberateľovi spolu s písomným oznámením, relevantnými písomnými
dokladmi.
Dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk disponuje všetkými odberateľom
požadovanými dokladmi, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne
plnenie predmetu zákazky.

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

9. Platnosť ponuky :
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 48 hodín od naplnenia lehoty na predkladanie cenových ponúk. Do
uvedeného času bude zákazka vyhodnotená a uchádzačom bude systémom odoslané oznámenie o výsledku obstarávania.

10. Možnosť delenia predmetu zákazky :
Nie

11. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa.
Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Zmluva o Združenej dodávke plynu.
Dodávateľ má povinnosť do 7 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o výsledku v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto zadaní
zákazky, zaslať návrh zmluvy, ktorej obsahom bude rozčlenenie víťaznej výšky jednotkovej ceny na jednotlivé činnosti-služby distribúcie,
prepravy, skladovania a obchodníka.

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Platby za zmluvné plnenie sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom následovne:
Fakturačné obdobie OM : kalendárny rok
Zálohové platby za OM : mesačne vo výške 1/12 z predpokladanej spotreby na OM za 1 rok
Splatnosť faktúry : 15 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla odberateľa. Odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným
príkazom na úhradu.
Vystavenie faktúry najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
Realizácia platby až po dodaní zemného plynu a služieb s tým súvisiacich vrátane spotrebnej dane a DPH na základe faktúry
Vyúčtovanie spotreby plynu sa bude vykonávať vždy so stavom k 31.12. príslušného kalendárneho roku, resp. k dátumu konca zmluvy.

4. 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 zmluve/objednávke, 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 cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie :
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 uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

2. 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.

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača.
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Register partnerov verejného sektora :
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.

5. Zrušenie zákazky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. 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.
Obsah ponuky:
A) Cenová ponuka predložená v systéme TENDERnet
Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):
B) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra.
C) Prehlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

2. Vyhodnotenie ponúk :
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (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 výzvou na predkladanie ponúk, 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.
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Odberné miesto:SKSPPDIS000510503586

1

Množstvo

Najnižšia ponuka

1,0 celkom

Najvyššia ponuka

681,98 €

26191,40 €

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
332 000 kWh.
Tarifa:M7
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.
Odberné miesto: SKSPPDIS010510002214

2

1,0 celkom

615,92 €

6755,51 €

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
9 000 kWh.
Tarifa:M2
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.
Odberné miesto: SKSPPDIS000510502646

3

1,0 celkom

5771,33 €

20179,34 €

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
115 600 kWh.
Tarifa: M4
Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny
za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.

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

Dátum

andrea.hrobarova@spp.sk

21.9.2021

kristina.lukacova@sse.sk

21.9.2021

obchod@magnaea.sk

21.9.2021

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

51865467

27.9.2021 10:18

35884,06 s DPH

Energie2, a.s.

46113177

27.9.2021 13:08

35839,94 s DPH

MET Slovakia, a.s.

45860637

27.9.2021 14:13

27616,84 s DPH

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

35815256

28.9.2021 9:50

33322,49 s DPH

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

28.9.2021 9:52

32999,99 s DPH

SILVEXCOM s. r. o.

46823557

28.9.2021 10:21

23317,57 s DPH

Twinlogy, s.r.o.

44187653

28.9.2021 11:54

31662,54 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#

Názov

IČO

Cena

DPH

1.

SILVEXCOM s. r. o.

46823557

23317,57 s DPH

2.

MET Slovakia, a.s.

45860637

27616,84 s DPH

3.

Twinlogy, s.r.o.

44187653

31662,54 s DPH

4.

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

32999,99 s DPH

5.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

35815256

33322,49 s DPH

#

Názov

IČO

Cena

DPH

6.

Energie2, a.s.

46113177

35839,94 s DPH

7.

Stredoslovenská energetika, a.s.

51865467

35884,06 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: SILVEXCOM s. r. o.
IČO / DIČ / IČDPH: 46823557 / 2023597026 / SK2023597026
Sídlo: Nám Hraničiarov, 85103 Bratislava, SK
Kontakt: Silvester Škuliba (0903809721 - silvexcom@silvexcom.sk)
Cena ponuky: 23317,57 € s DPH Úspora: 35,0 %

Položky
P.Č.

Názov položky

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1

Odberné miesto:SKSPPDIS000510503586

celkom

1,0

16930,32

16930,32

2

Odberné miesto: SKSPPDIS010510002214

celkom

1,0

615,92

615,92

3

Odberné miesto: SKSPPDIS000510502646

celkom

1,0

5771,33

5771,33

Cena spolu: 23317,57 € 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
21.septembra 2021 11:17
andrea.hrobarova@spp.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Ďurčiná" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Dodávka zemného plynu" s predpokladanou hodnotou zákazky: neuvedená.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 28.9.2021 12:00.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fZRjFKiCc2BlK1i7XjW1PyuaLvTWyJlgksp-J_HFXA
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
21.septembra 2021 11:17
kristina.lukacova@sse.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Ďurčiná" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Dodávka zemného plynu" s predpokladanou hodnotou zákazky: neuvedená.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 28.9.2021 12:00.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fZRjFKiCdFIhDgTbwWgjjvu8MC7YvBrKvy_9HtaK
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
21.septembra 2021 11:17
obchod@magnaea.sk
TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň.
V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Ďurčiná" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
"Dodávka zemného plynu" s predpokladanou hodnotou zákazky: neuvedená.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 28.9.2021 12:00.
V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fZRjFKiCcmGMOntg07WqiyV52Li__XjXrodH0YdDGw
Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

Od:
Odoslané:

Komu:

Predmet:

info@tendernet.sk
21.septembra 2021 11:17
balgas@balgas.sk, redston@centrum.sk, florian@florian.sk, info@florian.sk, cvoliga@orava.sk,
sktechnik@sktechnik.sk, zlatko.sinko@gmail.com, kristina.lukacova@sse.sk, lucia.cardenas@met.com,
obstaravanie@energie2.sk, dichtlerova@jk-trading.sk, lukkasster@gmail.com, elitebuildings1@gmail.com,
patrik.sulik7@gmail.com, smalt@smalt.synot.cz, kpsro@kpsro.sk, slovakia55@gmail.com,
ivan.heinrich79@gmail.com, kralik@etaenergy.eu, lim@cablecom.sk, matejicka@hlc.sk,
rebicek@waldera.cz, mjartana@gmail.com, tscontractingsro@gmail.com, peterrklim@gmail.com,
kolek@protef.eu, tsemko@slovakiaenergy.sk, info@ftoffice.sk, info@sebron.sk, lenhart@biopel.sk,
predaj@avsluzby.sk, martin.nizny@outlook.com, elresyssro@gmail.com, info@tricare.sk,
skaladvid@gmail.com, elinosro@gmail.com, obchod@magnaea.sk, hodosiova@enteris.sk,
topmetaltn@gmail.com, magnum.hrustin@gmail.com, mbf@post.sk, harcsar_kristian@innogy.sk,
saro@uniel.sk, lubomir.kolibka@sse.sk, marketing@elektrony.sk, bufoli@bufoli.sk, lbkinterier@gmail.com,
emelsksro@gmail.com, stavomal@stavomal.sk, tomas.baca78@gmail.com, topihrisko@gmail.com,
agronovask@gmail.com, valenteje@azet.sk, ajstransportsro@gmail.com, prokop@encare.sk,
bires@wasco.sk, lev3@azet.sk, nosal.dusoo@gmail.com, martin.murina@gmail.com,
boris.surovcik@twinlogy.com, tomassvitac21@gmail.com, andrej.hracho@gmail.com, revajmiro@szm.sk,
j.salata@orava.sk, stavby2020@gmail.com, gabriela.oravcova@spp.sk, loes@orava.sk,
andrea.dostalkova@spp.sk, viera.hrdinova@spp.sk, magdalena.bajbarova@spp.sk, peter.pavilek@spp.sk,
horvathova@hnsystems.sk, plpartner@plpartner.sk, stavbaainziniering@gmail.com,
jurajczinege@gmail.com, vyroba@kovo-halla.sk, en.audit@gmail.com, project.manager@eperun.sk,
kutisova@gmail.com, gocala@lehotskycapital.com, kuric@resmont.sk, letkova@energoaudit.sk,
jamistav.slovakia@gmail.com, o.mokup@gmail.com, obchod@imperialshop.sk,
safetysolution@safetysolution.sk, martin.ondrusek@mondez.sk, jiri.mrlina@biomac.cz, jan.zucha@novabosaca.dcom.sk, michaela.ontkova@eltik.sk, info@mpinstal.sk, pacova@bcf.sk, zuzana@samdo.sk,
petr.simek@elexim.net, mbgas73@gmail.com, obchod@novaco.sk, holko@viveca.sk,
solargaps.bs@gmail.com, zuzana.ceremetova@spp.sk, antonpjontek@gmail.com,
jakelectric1@gmail.com, milanrypak@gmail.com, lboth@lenergy.sk, tgyarmati@cyeb.sk,
medved@montirp.sk, info@aaaklima.sk, klima@lojmar.sk
TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

Dobrý deň.
Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Obec Ďurčiná zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším preferenciám.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Oblasť: Energie, PHM - Plyn
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
lucia.cardenas@met.com
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
andrea.hrobarova@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
daniela.lengyelova@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
rastislav.valica@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
maria.tomikova@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
iveta.rigerova@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
jozef.ciprich@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
obchod@magnaea.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
pavol.polonec@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
daniel.hrobar@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
eva.slotova2@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
gabriela.oravcova@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
andrea.dostalkova@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
viera.hrdinova@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
magdalena.bajbarova@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
milan.sulek@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
peter.pavilek@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
27.septembra 2021 12:00
zuzana.ceremetova@spp.sk
Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Ďurčiná čoskoro uplynie lehota na predkladanie ponúk.
Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť.
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 28.9.2021 12:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)
Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
28.septembra 2021 12:01
habodaszova@tendernet.sk
Výzva na vyhodnotenie zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Dodávka zemného plynu bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné
poradie.
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/9677
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
28.septembra 2021 12:01
starostka@obecdurcina.sk
Výzva na vyhodnotenie zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Dodávka zemného plynu bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné
poradie.
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/9677
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
30.septembra 2021 13:27
silvexcom@silvexcom.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Ďurčiná s názvom: Dodávka zemného plynu bola
ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!
Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/fZRjFKiDQUlzhq5WaldEaAU
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
30.septembra 2021 13:27
kristina.lukacova@sse.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Ďurčiná s názvom: Dodávka zemného plynu bola
vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného uchádzača.
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
30.septembra 2021 13:27
lucia.cardenas@met.com
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Ďurčiná s názvom: Dodávka zemného plynu bola
vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného uchádzača.
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
30.septembra 2021 13:27
obstaravanie@energie2.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Ďurčiná s názvom: Dodávka zemného plynu bola
vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného uchádzača.
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
30.septembra 2021 13:27
obchod@magnaea.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Ďurčiná s názvom: Dodávka zemného plynu bola
vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného uchádzača.
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
30.septembra 2021 13:27
sidonia.jeskova@twinlogy.com
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Ďurčiná s názvom: Dodávka zemného plynu bola
vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného uchádzača.
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
30.septembra 2021 13:27
viera.hrdinova@spp.sk
Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Ďurčiná s názvom: Dodávka zemného plynu bola
vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného uchádzača.
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
30.septembra 2021 13:27
habodaszova@tendernet.sk
Oznámenie o ukončení zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Dodávka zemného plynu bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: SILVEXCOM s. r.
o..
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/9677
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

info@tendernet.sk
30.septembra 2021 13:27
starostka@obecdurcina.sk
Oznámenie o ukončení zákazky

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Dodávka zemného plynu bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: SILVEXCOM s. r.
o..
Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/9677
S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY

Auditný záznam zákazky č.9677
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Zverejnená: 21.9.2021 11:17
Ukončená: 30.9.2021 13:27
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

● Zverejnenie zákazky na stránke www.tendernet.sk
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie
01.11.2021 - 31.10.2023
realizácie:
Lehota na predkladanie
do 28.9.2021 12:00
ponúk:
Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ
Firma Obec Ďurčiná
IČO / DIČ / IČDPH: 00632732 / 2020638862 / neplatca DPH
Adresa Ďurčiná 77, 01501 Ďurčiná, SK
Kontaktná osoba Mgr. Martina Bohušová, 0908 932 316, starostka@obecdurcina.sk

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

Dátum /
Čas

Typ / Zdroj
auditu

Názov zdroja

Popis auditu

21.09.2021 Nákupca
11:17:48
Nákupca

Obec Ďurčiná

Zverejnenie zákazky 'Dodávka zemného plynu' na portáli www.tendernet.sk s
nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 28.9.2021 12:00
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk
Anonymita: 1.stupeň

21.09.2021 Zákazka
11:17:56
Nákupca

Obec Ďurčiná

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
andrea.hrobarova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21.09.2021 Zákazka
11:17:57
Nákupca

Obec Ďurčiná

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
kristina.lukacova@sse.sk, Stredoslovenská energetika, a.s.

21.09.2021 Zákazka
11:17:58
Nákupca

Obec Ďurčiná

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
obchod@magnaea.sk, MAGNA ENERGIA a.s.

21.09.2021 Zákazka
11:19:51
Systém

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o novej zákazke' nasledovným
príjemcom:
balgas@balgas.sk, BALGAS s.r.o.
redston@centrum.sk, Redston, s.r.o.
florian@florian.sk, FLORIAN, s.r.o.
info@florian.sk, FLORIAN, s.r.o.
cvoliga@orava.sk, František Cvoliga FC-ZVK
sktechnik@sktechnik.sk, SK-technik s.r.o.
zlatko.sinko@gmail.com, Zlatko Šinko
kristina.lukacova@sse.sk, Stredoslovenská energetika, a.s.
lucia.cardenas@met.com, MET Slovakia, a.s.
obstaravanie@energie2.sk, Energie2, a.s.
dichtlerova@jk-trading.sk, JK-Trading s.r.o.
lukkasster@gmail.com, STITCH and COMP, s.r.o.
elitebuildings1@gmail.com, Elite Buildings s.r.o.
patrik.sulik7@gmail.com, Alexandra Šulíková-SUPASPORT
smalt@smalt.synot.cz, Smaltovna Tupesy, s.r.o.
kpsro@kpsro.sk, KP spol.s.r.o
slovakia55@gmail.com, PeHaeS, s.r.o.
ivan.heinrich79@gmail.com, Ivan Heinrich
kralik@etaenergy.eu, Ohrievacia Technika s.r.o
lim@cablecom.sk, CableCom sro
matejicka@hlc.sk, HLC s.r.o.
rebicek@waldera.cz, Waldera s.r.o.

Dátum /
Čas

Typ / Zdroj
auditu

Názov zdroja

mjartana@gmail.com, Antn Mjartan - ELEKTRE
tscontractingsro@gmail.com, TS contracting
s.r.o.
Popis auditu
peterrklim@gmail.com, Peter Kliment
kolek@protef.eu, PROTEF, s. r. o.
tsemko@slovakiaenergy.sk, SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
info@ftoffice.sk, Future Technologies, a.s.
info@sebron.sk, Sebron s.r.o.
lenhart@biopel.sk, BIOPEL, a. s.
predaj@avsluzby.sk, AUTOVALUŠEK služby,s.r.o.
martin.nizny@outlook.com, Okienkovo s.r.o.
elresyssro@gmail.com, ELREsys, s.r.o.
info@tricare.sk, TriCare s.r.o.
skaladvid@gmail.com, stavby skala s.r.o.
elinosro@gmail.com, Elino s.r.o.
obchod@magnaea.sk, MAGNA ENERGIA a.s.
hodosiova@enteris.sk, Enteris, s.r.o.
topmetaltn@gmail.com, TOP METAL, s.r.o.
magnum.hrustin@gmail.com, Ľuboš Jancek-MAGNUM
mbf@post.sk, Maros Durco
harcsar_kristian@innogy.sk, innogy Slovensko s.r.o.
saro@uniel.sk, Inštalatér Dušan Piatka, spol. s.r.o
lubomir.kolibka@sse.sk, Ing. Ľubomír Kolibka, obchodný zástupca
Stredoslovenská energetika, a.s.
marketing@elektrony.sk, Bergamo s.r.o.
bufoli@bufoli.sk, BUFOLI, s.r.o.
lbkinterier@gmail.com, LBK interiér s.r.o
emelsksro@gmail.com, EMEL SK, s. r. o.
stavomal@stavomal.sk, Stavomal Slovakia, spol. s r.o.
tomas.baca78@gmail.com, Plug s.r.o.
topihrisko@gmail.com, TOP ihrisko s.r.o.
agronovask@gmail.com, AGRO-NOVA SK, s.r.o.
valenteje@azet.sk, Marek Valenteje
ajstransportsro@gmail.com, Ajs transport s.r.o.
prokop@encare.sk, encare, s.r.o.
bires@wasco.sk, WASCO - družstvo
lev3@azet.sk, JALACLUB
nosal.dusoo@gmail.com, Trenčianska elektrická železnica, n.o.
martin.murina@gmail.com, Weniz s.r.o.
boris.surovcik@twinlogy.com, Twinlogy, s.r.o.
tomassvitac21@gmail.com, DETOMP s.r.o
andrej.hracho@gmail.com, Hracho Andrej - elektromontáže MaR
revajmiro@szm.sk, Revaj Miroslav
j.salata@orava.sk, SALDOM sro
stavby2020@gmail.com, REVAJ Lukaš
gabriela.oravcova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
loes@orava.sk, LOES s.r.o.
andrea.dostalkova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
viera.hrdinova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
magdalena.bajbarova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
peter.pavilek@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
horvathova@hnsystems.sk, HN Systems,s.r.o
plpartner@plpartner.sk, PL Partner, s. r. o.
stavbaainziniering@gmail.com, STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.
jurajczinege@gmail.com, ALFIK, s.r.o.
vyroba@kovo-halla.sk, Scholl&Kovo-Halla s.r.o.
en.audit@gmail.com, EkoEnergy-Group, s.r.o.
project.manager@eperun.sk, PERUN Elektromoblity s.r.o.
kutisova@gmail.com, ejoin s.r.o.
gocala@lehotskycapital.com, Lehotsky Capital s.r.o.
kuric@resmont.sk, RESmont s.r.o
letkova@energoaudit.sk, Energo audit s.r.o.
jamistav.slovakia@gmail.com, JAMI-STAV Slovakia, s.r.o.
o.mokup@gmail.com, MOKUP, s.r.o.
obchod@imperialshop.sk, Imperials, s.r.o.
safetysolution@safetysolution.sk, SAFETY SOLUTION s.r.o.
martin.ondrusek@mondez.sk, MONDEZ, s.r.o.
jiri.mrlina@biomac.cz, Biomac s.r.o.
jan.zucha@nova-bosaca.dcom.sk, Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
michaela.ontkova@eltik.sk, Ján Kuzma - ELTIK
info@mpinstal.sk, MP Inštal, s.r.o.
pacova@bcf.sk, BCF ENERGY, s. r. o.
zuzana@samdo.sk, SAMDO s.r.o.
petr.simek@elexim.net, ELEXIM SK, s.r.o.
mbgas73@gmail.com, MB GAS s.r.o.
obchod@novaco.sk, NOVACO s.r.o.
holko@viveca.sk, Viveca s.r.o.
solargaps.bs@gmail.com, SolarGaps-Slovensko s.r.o.
zuzana.ceremetova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
antonpjontek@gmail.com, Anton Pjontek
jakelectric1@gmail.com, JAK ELECTRIC,s.r.o

Dátum /
Čas

Typ / Zdroj
auditu

Názov zdroja

milanrypak@gmail.com, Ekopery s.r.o.
lboth@lenergy.sk, LENERGY Slovensko
Popiss.r.o.
auditu
tgyarmati@cyeb.sk, CYEB s.r.o.
medved@montirp.sk, MONT IRP SERVICE, s.r.o.
info@aaaklima.sk, AAA Klima Midea Slovakia, s.r.o.
klima@lojmar.sk, LOJMAR Klima s.r.o.
Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 5

21.09.2021 Zákazka
11:24:35
Uchádzač

MAGNA ENERGIA a.s.

21.09.2021 Zákazka
11:47:44
Uchádzač

BECO, spol.s.r.o.

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

21.09.2021 Zákazka
12:11:00
Uchádzač

Stredoslovenská
energetika, a.s.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 9

21.09.2021 Zákazka
14:40:52
Uchádzač

Michal Hruška Met Agro

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

21.09.2021 Zákazka
14:42:52
Uchádzač

Jitka Kunikova

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

21.09.2021 Zákazka
14:57:54
Uchádzač

Obec Divina

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

21.09.2021 Zákazka
16:02:37
Uchádzač

Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.

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

22.09.2021 Zákazka
07:39:02
Uchádzač

Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.

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

22.09.2021 Zákazka
10:57:16
Uchádzač

Energie2, a.s.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 5

22.09.2021 Zákazka
15:42:57
Uchádzač

MET Slovakia, a.s.

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

24.09.2021 Zákazka
11:49:34
Uchádzač

SILVEXCOM s. r. o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 3

27.09.2021 Zákazka
10:13:02
Uchádzač

Stredoslovenská
energetika, a.s.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 9

27.09.2021 Zákazka
10:18:38
Uchádzač

Obec Ďurčiná

Uchádzač Stredoslovenská energetika, a.s. sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 29903,38 € bez DPH.

27.09.2021 Zákazka
12:00:24
Systém

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola'
nasledovným príjemcom:
lucia.cardenas@met.com, MET Slovakia, a.s.
andrea.hrobarova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
daniela.lengyelova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
rastislav.valica@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
maria.tomikova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
iveta.rigerova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
jozef.ciprich@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
obchod@magnaea.sk, MAGNA ENERGIA a.s.
pavol.polonec@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
daniel.hrobar@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
eva.slotova2@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
gabriela.oravcova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
andrea.dostalkova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
viera.hrdinova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
magdalena.bajbarova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
milan.sulek@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
peter.pavilek@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
zuzana.ceremetova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

27.09.2021 Zákazka
13:08:43
Uchádzač

Obec Ďurčiná

Uchádzač Energie2, a.s. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 29427,25 €
bez DPH.

27.09.2021 Zákazka
13:55:29
Uchádzač

ALT, s.r.o.

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

27.09.2021 Zákazka
14:13:37
Uchádzač

Obec Ďurčiná

Uchádzač MET Slovakia, a.s. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
23014,03 € bez DPH.

27.09.2021 Zákazka
14:13:44
Uchádzač

MET Slovakia, a.s.

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

27.09.2021 Zákazka
20:28:59
Uchádzač

Twinlogy, s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 3

28.09.2021 Zákazka
09:28:51
Uchádzač

SILVEXCOM s. r. o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 3

28.09.2021 Zákazka
09:39:15
Uchádzač

Energie2, a.s.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 5

Dátum /
Čas

Typ / Zdroj
auditu

Názov zdroja

Popis auditu

28.09.2021 Zákazka
09:41:09
Uchádzač

MAGNA ENERGIA a.s.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 5

28.09.2021 Zákazka
09:41:26
Uchádzač

Obec Ďurčiná

Uchádzač Energie2, a.s. upravil svoju cenovú ponuku zo sumy 29427,25 € na
29866,62 € bez DPH.

28.09.2021 Zákazka
09:47:39
Uchádzač

Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.

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

28.09.2021 Zákazka
09:50:59
Uchádzač

Obec Ďurčiná

Uchádzač Slovenský plynárenský priemysel, a.s. sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 27768,74 € bez DPH.

28.09.2021 Zákazka
09:52:33
Uchádzač

Obec Ďurčiná

Uchádzač MAGNA ENERGIA a.s. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
27499,99 € bez DPH.

28.09.2021 Zákazka
10:21:45
Uchádzač

Obec Ďurčiná

Uchádzač SILVEXCOM s. r. o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
19431,31 € bez DPH.

28.09.2021 Zákazka
11:52:03
Uchádzač

Twinlogy, s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet zobrazení za
obdobie zverejnenia: 3

28.09.2021 Zákazka
11:54:52
Uchádzač

Obec Ďurčiná

Uchádzač Twinlogy, s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 26385,45
€ bez DPH.

28.09.2021 Zákazka
12:00:00
Systém

TENDERnet

Ukončenie zadávacieho kola

28.09.2021 Zákazka
12:01:20
Systém

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky' nasledovným
príjemcom:
habodaszova@tendernet.sk, Ing. Zuzana Habodászová
starostka@obecdurcina.sk, Obec Ďurčiná

30.09.2021 Zákazka
13:27:42
Nákupca

Obec Ďurčiná

Vyhodnotenie zákazky

30.09.2021 Zákazka
13:27:45
Systém

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným
príjemcom:
silvexcom@silvexcom.sk, SILVEXCOM s. r. o.

30.09.2021 Zákazka
13:27:46
Systém

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným
príjemcom:
kristina.lukacova@sse.sk, Stredoslovenská energetika, a.s.
lucia.cardenas@met.com, MET Slovakia, a.s.
obstaravanie@energie2.sk, Energie2, a.s.
obchod@magnaea.sk, MAGNA ENERGIA a.s.
sidonia.jeskova@twinlogy.com, Twinlogy, s.r.o.
viera.hrdinova@spp.sk, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

30.09.2021 Zákazka
13:27:47
Systém

TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky' nasledovným
príjemcom:
habodaszova@tendernet.sk, Ing. Zuzana Habodászová
starostka@obecdurcina.sk, Obec Ďurčiná

OSTATNÉ PROTOKOLY

Protokol o výslednom poradí zákazky
Verejný obstarávateľ § 7:
Obec Ďurčiná
Ďurčiná 77
01501 Ďurčiná
IČO: 00632732

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu

Číslo zákazky: 9677
Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):
1. Poradové číslo ponuky: 6
Obchodné meno:
SILVEXCOM s. r. o. (ID uchádzača: 46823557)
Silvester Škuliba
Sídlo alebo miesto podnikania:
Nám Hraničiarov
85103 Bratislava
Ponuka: 23317,57 € s DPH
2. Poradové číslo ponuky: 3
Obchodné meno:
MET Slovakia, a.s. (ID uchádzača: 45860637)
Lucia Cárdenas
Sídlo alebo miesto podnikania:
Rajská 7
81108 Bratislava
Ponuka: 27616,84 € s DPH
3. Poradové číslo ponuky: 7
Obchodné meno:
Twinlogy, s.r.o. (ID uchádzača: 44187653)
Sidónia Ješková
Sídlo alebo miesto podnikania:
Závodská cesta 2945/38
01001 Žilina
Ponuka: 31662,54 € s DPH
4. Poradové číslo ponuky: 5
Obchodné meno:
MAGNA ENERGIA a.s. (ID uchádzača: 35743565)
Ing. Monika Kollariková
Sídlo alebo miesto podnikania:
Nitrianska 7555/18
92101 Piešťany
Ponuka: 32999,99 € s DPH
5. Poradové číslo ponuky: 4
Obchodné meno:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ID uchádzača: 35815256)
Viera Hrdinová
Sídlo alebo miesto podnikania:
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
Ponuka: 33322,49 € s DPH
6. Poradové číslo ponuky: 2
Obchodné meno:
Energie2, a.s. (ID uchádzača: 46113177)
Mgr. Dušan Vlnka
Sídlo alebo miesto podnikania:
Lazaretská 3a
81108 Bratislava
Ponuka: 35839,94 € s DPH
7. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
Stredoslovenská energetika, a.s. (ID uchádzača: 51865467)
Kristína Lukáčová
Sídlo alebo miesto podnikania:

Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina
Ponuka: 35884,06 € s DPH

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

Protokol o zmenách zákazky č.9677
Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Zverejnená: 21.9.2021 11:17
Ukončená: 30.9.2021 13:27
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

● Zverejnenie zákazky na stránke www.tendernet.sk
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie
01.11.2021 - 31.10.2023
realizácie:
Lehota na predkladanie
do 28.9.2021 12:00
ponúk:
Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ
Firma Obec Ďurčiná
IČO / DIČ / IČDPH: 00632732 / 2020638862 / neplatca DPH
Adresa Ďurčiná 77, 01501 Ďurčiná, SK
Kontaktná osoba Mgr. Martina Bohušová, 0908 932 316, starostka@obecdurcina.sk

Neboli vykonané žiadne zmeny v zákazke po jej zverejnení.

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

INÉ PRÍLOHY

ČESTNÉ PREHLÁSENIA

Obec Ďurčiná
Ďurčiná 77, 01501 Ďurčiná

Čestné prehlásenie o pravdivosti a originalite predloženej
dokumentácie

Ja, dolu podpísaný (meno, priezvisko):
ako štatutárny orgán prijímateľa: Obec Ďurčiná
v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky: Dodávka zemného plynu
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

