Protokol o zákazke č.4603
Názov zákazky: Výstavba multifunkčného ihriska pre Evanjelickú spojenú školu Martin
Zverejnená: 14.1.2020
Ukončená: 3.2.2020
Predpokladaná hodnota: 80749,81 € bez DPH
Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia a odovzdanie diela najneskôr do 15.5.2020
Lehota na predkladanie
ponúk: 22.1.2020 13:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ
Firma Evanjelická spojená škola
IČO / DIČ / IČDPH: 42224055 / 2023664170 / neplatca DPH
Adresa M. R. Štefánika 19, 03601 Martin, SK
Kontaktná osoba Ing. Martin Uhrin, +421 433241971, martin.uhrin@essmt.sk

Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce

- - - = = = Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora
rozvoja športu na rok 2019“ = = = - - 1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa: Evanjelická spojená škola
Sídlo: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Tel.: +421 43 324 19 71
E-mail: essmt@essmt.sk
Internetová stránka: www.essmt.sk
Kontaktná osoba pre VO: Ing. Dušan Hanulják (hanuljak@tendernet.sk)
Kontaktná osoba pre otázky týkajúce sa opisu zákazky: Ing. Martin Uhrin (martin.uhrin@essmt.sk)
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej
adrese (URL): http://www.essmt.sk/
2. Predmet a druh zákazky
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska v meste Martin, pre Evanjelickú spojenú školu.
Zákazka na stavebné práce.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45236110-4
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
5. Miesto dodania predmetu zákazky
Miesto stavby: Katastrálne územie mesta Martin M.R. Štefánika 19, 036 01 Martin, číslo parcely KN-C
737/1, 737/2, KN-C 745/1, 746.
6. Opis predmetu zákazky
Predmetom realizovanej zákazky je výstavba multifunkčného ihriska pre Evanjelickú spojenú školu v
Martine v zmysle podmienok uvedených v Projektovej dokumentácií, výkresoch, technických listoch a
materiáloch a výkaze výmer. Ide o kompletnú dodávku certifikovaného umelého trávnika vrátane
čiarovania.
Požadované parametre týkajúce sa trávy:
Požadovaná umelá tráva:
- výška vlasu 24mm
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- výška vlasu 24mm

Opis

Požadované minimálne parametre týkajúce sa trávy:
- vlákno PE monofilamentné
- hustota vpichov min. 22 500 / m2
- počet koncov min. 360 000 / m2
- hrúbka vlákna min. 180µm
- Dtex min. 11500/8
- celková hmotnosť trávnika min. 2600 gr./m2
Mantinelový systém s vysokou mierou odolnosti voči poveternostným vplyvom s ochrannými sieťami,
osvetlenie a rozvody NN. Športové vybavenie tvoria bránky 3x2 m Al, Zn multifunkčné stĺpiky na volejbal,
tenis, nohejbal s príslušenstvom. Kompletný rozsah vrátane minimálnych požadovaných technických
podmienok a parametrov diela je definovaný vo výkaze výmer dokumente, projektovou dokumentáciou a
samotnou výzvou. V prípade zistenia prípadných nezrovnalostí medzi projektovou dokumentáciou a
rozpočtom (výkaz-výmer), sú záväzné informácie poskytnuté vo výkaz-výmer.
Ak sa vo výzve, projektovej dokumentácii alebo vo výkaz-výmer dokumente 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.
Upozornenie pre uchádzačov:
- Uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že stavenisko a miesto, kde sa bude Dielo vykonávať je
školský areál, v ktorom prebieha školské vyučovanie. Zhotoviteľ je preto povinný vykonávať Dielo a
jednotlivé čiastkové práce tak, aby nedochádzalo k prerušeniu alebo k akémukoľvek narušeniu
vyučovacieho procesu v priestoroch Objednávateľa. Osoba oprávnená konať v realizačných veciach v
mene Objednávateľa alebo poverená Objednávateľom má právo nariadiť dočasné prerušenie prác na
Diele, a to na čas nevyhnutný pre nerušený priebeh vyučovacieho procesu.
- Zhotoviteľ bude povinný ohradiť stavenisko a prevziať plnú zodpovednosť za veci, ktoré na stavenisku
budú.
7. Predpokladaná hodnota zákazky
80749,811 EUR bez DPH
8. Možnosť delenia predmetu zákazky
Nie
9. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
10. Termín dodania predmetu zákazky
Realizácia a odovzdanie diela najneskôr do 15.5.2020. Uvedený termín je najneskôr možný, nakoľko po
tomto dátume sa plánuje aktivita, kde sa bude ihrisko využívať.
11. Financovanie predmetu zákazky
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- Úrad vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019
- Vlastné zdroje verejného obstarávateľa
Splatnosť faktúr do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Fakturácia bude prebiehať nasledovne:
- prvá časť vo výške dotácie (37000 EUR vrátane DPH) bude fakturovaná po prevzatí diela.
- zvyšná časť bude rozdelená do 2 rovnomerných mesačných splátok.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
12. Lehota na predloženie ponuky
22.1.2020 do 13:00
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
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH. V prípade neplatiteľa DPH sa posudzuje cena konečná.
16. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v EUR, ako aj celkovú, resp. konečnú cenu za
kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa predloženého výkazu výmer. Uchádzač je povinný do
celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s komplexnou realizáciou zákazky.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení
Opis zákazky
navrhované ceny v EUR bez DPH, hodnota DPH v EUR, navrhovaná cena za celý predmet zákazky v
EUR s DPH. Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, na túto skutočnosť vyslovene upozorní v ponuke „nie som
platiteľ DPH“.
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platiteľ DPH“.
Opisa ceny celkom musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Všetky jednotkové ceny, hodnoty DPH
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o dielo, 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. Uchádzač predkladá v ponuke rozpočet stavby vo forme vyplneného výkazu výmer.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť
rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v ponúknutom rozpočte.
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,
anglickom alebo českom 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:
1. "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
2. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač toto
oprávnenie potvrdí jednou z nasledovných možností:
- kópiou dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo
iného relevantného registra),
- prehlásením, že je uchádzač vedený v Zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné
obstarávanie
3. Návrh na plnenie kritérií (vzor dostupný v prílohe).
4. Technické listy (resp. prehlásenia o zhode) s uvedenými parametrami ku nasledovným prvkom:
- Umelá tráva
- Mantinelový systém
5. Minimálne 3 fotografie umelej trávy a minimálne 3 fotografie mantinelového systému.
6. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor dostupný v
prílohe).
7. Vyplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo (ktorou uchádzač potvrdzuje, že akceptuje znenie zmluvy)
8. Certifikát (resp. iný ekvivalentný dokument), že daný výrobok je certifikovaný pre EU certifikačnou
spoločnosťou v zmysle noriem STN EN 15312+A1 a v zmysle Nariadenia vlády č. 404/2007 Z. z. Ak bude
dokument predložený v inom ako slovenskom, českom resp. anglickom jazyku, je nutné doplniť aj úradný
preklad tohto dokumentu. Toto ustanovenie platí minimálne pre nasledovné prvky ihriska: umelá tráva,
mantinelový systém, stožiare osvetlenia a osvetlenie.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov vzorky materiálov (platí pre tovary - umelá tráva a
mantinelový systém), ktoré je uchádzač povinný zaslať na adresu:
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19
03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Uhrin
Vzorky je nutné doručiť na uvedenú adresu najneskôr do naplnenia lehoty na predkladanie cenových
ponúk. V prípade nepredloženia požadovaných vzoriek do uvedenej lehoty, nebude takáto cenová ponuka
hodnotená.
Verejný obstarávateľ po obdržaní a následnej kontrole vráti vzorky naspäť uchádzačovi.
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
31.03.2020
19. Vyhodnotenie ponúk
Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 12, 14 a 17 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty
prípadne iné vysvetlenia cenovej ponuky 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 skontrolované
verejným obstarávateľom či spĺňajú požadované technické parametre. Ponuky uchádzačov, ktoré budú
spĺňať požadované technické parametre budú zaradené 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 emailu oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom)
nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu
platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku - Úrad vlády SR.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, pokiaľ najvýhodnejšia obdržaná
ponuka, ktorá splní podmienky súťaže, bude nad finančné možnosti obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
20. Termín a miesto otvárania ponúk
Otváranie ponúk je neverejné, otváranie aj vyhodnotenie prebehne elektronicky.
21. Doplňujúce informácie
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
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Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerovOpis
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. Aktuálne platné limity: v prípade jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000
eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity sa posudzujú
vrátane DPH.
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 diela,
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.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s
kontaktnou osobou uvedenou v bode č.1.
22. 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.
23. Použitie elektronickej aukcie
Nie.
Prílohy:
1. Projektová dokumentácia
2. Výkaz-výmer
3. Vzor návrhu na plnenie kritérií
4. Vzor čestného vyhlásenia ku účasti vo VO
5. Zmluvné podmienky

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Výstavba multifunkčného ihriska

Najnižšia ponuka

1,000 celkom

Najvyššia ponuka

61800,00 €

95850,52 €

Rozpis prác je definovaný priloženou dokumentáciou, ktorá je pre uchádzačov záväzná.

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

Dátum

office2@mcup.sk

14.1.2020

paula.petrusova@erpos.sk

14.1.2020

rastislav.caletka@gmail.com

14.1.2020

rejko@sportservice.sk

14.1.2020

rozpocty@mipeinvest.sk

14.1.2020

sportnitra@sportnitra.sk

14.1.2020

t.kyselica@verimevzabavu.sk

14.1.2020

tomas@agger.sk

14.1.2020

vystavba@marotrade.eu

14.1.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

AGGER,s.r.o.

45982007

22.1.2020 10:39

84611,98 s DPH

SPORT SERVICE, s.r.o.

36785571

14.1.2020 15:35

61800,00 s DPH

Veríme v Zábavu, s.r.o.

46167145

16.1.2020 8:24

75396,00 s DPH
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Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

ERPOS, spol. s r.o.

31588506

22.1.2020 12:55

95850,52 s DPH

M.Cup Production s.r.o.

47065125

20.1.2020 13:16

74837,18 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#
1.

Názov

IČO

SPORT SERVICE, s.r.o.

Cena

36785571

DPH

61800,00 s DPH

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

Odôvodnenie

Dobrý deň, Ďakujeme za predloženú cenovú ponuku, ktorú ste predložili do zákazky "Výstavba multifunkčného ihriska pre
Evanjelickú spojenú školu Martin". V rámci vyhodnotenia obdržaných cenových ponúk sme v prípade Vašej cenovej ponuky
zistili nasledovné nedostatky: - umelá tráva predložená vo Vašej cenovej ponuke nespĺňa požadované parametre uvedené
vo výzve na predloženie cenovej ponuky (konkrétne: hustota vpichov, počet koncov, Dtex, celková hmotnosť trávnika) AGGER,s.r.o. nepredložili ste požadované množstvo fotografií trávy (požadované boli 3 kusy, predložené boli 2) - v predložených
dokumentoch chýba certifikát ku stožiarom Z dôvodu, že Vaša cenová ponuka nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa
Evanjelická spojená škola uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky, Vašu cenovú ponuku v predmetnej zákazke
nebudeme hodnotiť na základe určeného kritéria - cena za dielo komplet, vrátane DPH. Ďakujeme za porozumenie. // Pre
internú potrebu uchádzačov, zároveň Vás týmto informujeme, že Vami predložená cena sa umiestnila na 4. mieste z 5-tich
predložených ponúk. //
Dobrý deň, Ďakujeme za predloženú cenovú ponuku, ktorú ste predložili do zákazky "Výstavba multifunkčného ihriska pre
Evanjelickú spojenú školu Martin". V rámci vyhodnotenia obdržaných cenových ponúk sme v prípade Vašej cenovej ponuky
Veríme v
zistili nasledovné nedostatky: - nepredložili ste požadované vzorky tovarov do lehoty na predloženie cenovej ponuky určenej
Zábavu, s.r.o. vo výzve. Z dôvodu, že Vaša cenová ponuka nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa Evanjelická spojená škola
uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky, Vašu cenovú ponuku v predmetnej zákazke nebudeme hodnotiť resp.
bude vylúčená z hodnotiaceho procesu. Ďakujeme za porozumenie.

ERPOS,
spol. s r.o.

Dobrý deň, Ďakujeme za predloženú cenovú ponuku, ktorú ste predložili do zákazky "Výstavba multifunkčného ihriska pre
Evanjelickú spojenú školu Martin". V rámci vyhodnotenia obdržaných cenových ponúk sme v prípade Vašej cenovej ponuky
zistili nasledovné nedostatky: - nepredložili ste v zmysle výzvy na predkladanie cenových ponúk všetky požadované
dokumenty, - nepredložili ste požadované vzorky tovarov do lehoty na predloženie cenovej ponuky určenej vo výzve. Z
dôvodu, že Vaša cenová ponuka nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa Evanjelická spojená škola uvedené vo výzve
na predloženie cenovej ponuky, Vašu cenovú ponuku v predmetnej zákazke nebudeme hodnotiť resp. bude vylúčená z
hodnotiaceho procesu. Ďakujeme za porozumenie.

M.Cup
Production
s.r.o.

Dobrý deň, Ďakujeme za predloženú cenovú ponuku, ktorú ste predložili do zákazky "Výstavba multifunkčného ihriska pre
Evanjelickú spojenú školu Martin". V rámci vyhodnotenia obdržaných cenových ponúk sme v prípade Vašej cenovej ponuky
zistili nasledovné nedostatky: - v prípade mantinelového systému a stožiarov bolo predložené len vyhlásenie zhody, nie
certifikáty ako bolo požadované vo výzve na predloženie cenovej ponuky - Vami predložené ekvivalentné riešenia nie vždy
odpovedajú požiadavkám obstarávateľa resp. "princípu ekvivalentnosti" a v určitých bodoch sa jedná o variantné riešenie
(mantinelový systém, bránka), ktoré nebolo v zmysle súťažných podmienok povolené. Odôvodnenie zmeny zadaných
položiek "bezúdržbovosťou" nie je dostatočným vyjadrením, nakoľko navrhovaná zmena oproti projektovej dokumentácii
resp. výkaz-výmer dokumentu je výrazná. Z dôvodu, že Vaša cenová ponuka nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa
Evanjelická spojená škola uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky, Vašu cenovú ponuku v predmetnej zákazke
nebudeme hodnotiť na základe určeného kritéria - cena za dielo komplet, vrátane DPH. Ďakujeme za porozumenie. // Pre
internú potrebu uchádzačov, zároveň Vás týmto informujeme, že Vami predložená cena sa umiestnila na 2. mieste z 5-tich
predložených ponúk. //

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

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:
Názov firmy: SPORT SERVICE, s.r.o.
IČO / DIČ / IČDPH: 36785571 / 2022387631 / SK2022387631
Sídlo: Diaková 111, 03802 Diaková, SK
Kontakt: Ľuboš REJKO (+421917800006 - rejko@sportservice.sk)
Výsledná cena: 61800,00 € Úspora: 0,0 % (Cena ponuky: 61800,00 €)

Položky
P.Č.

Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

Cena spolu: 61800,00 € s DPH
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P.Č.
1

Názov položky /
Parametre a vlastnosti
Výstavba multifunkčného ihriska

Merná
jednotka
celkom

Počet
jednotiek
1,000

Jednotková
cena
61800,00

Výsledná
cena
spolu
61800,00

Cena spolu: 61800,00 € s DPH
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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