VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Postup podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obec Lieskovec
IČO: 00323209
DIČ: 2021232719
Kontaktná adresa: Obecný úrad Lieskovec, Lieskovec 122, 067 45 Topoľovka
Kontaktná osoba: Marta Salanciová, starostka obce
Mobil: 0907 949 509
E-mail: obexlies@gmail.com
2. Názov zákazky: Realizácia stavby: Šatne a sociálne zariadenie ako zázemie futbalového
ihriska v obci Lieskovec vrátane dodávky materiálov na stavbu
3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Predmet zákazky, rozsah nákupu materiálov aj rozsah prác je podrobne definovaný priloženým
dokumentom - projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Projektová dokumentácia tvorí
neoddeliteľnú súčasť výzvy.
Ak sa vo výkaze výmer nachádzajú konkrétne výrobky alebo značka, ich použitie nie je podmienkou.
Uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality. Pri predmete zákazky s uvedeným
konkrétnym výrobcom /konkrétnym názvom/,resp. v prípadoch nie presne špecifikovaných technických
parametroch jednotlivých častí predmetu zákazky môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie
predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší
výsledok, event. ekvivalentnú ponuku od iného výrobcu ako je požadované. Tieto predmety zákazky
musia spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické
parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Ekvivalent nesmie mať dopad na
zmeny jednotlivých položiek výkazu výmer.
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 72.000,- €
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky
Predpokladaný termín do 9 mesiacov od odovzdania staveniska.
6. Financovanie zákazky
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce a z dotácie Slovenského futbalového zväzu.
Obec neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti 30 dní od doručenia faktúry.
7. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) Zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo
z obchodného registra). (možno vyžiadať aj doklady na preukázanie Technickej alebo odbornej
spôsobilosti viď§ 34 zákona o verejnom obstarávaní).
8. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
8.1. Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (viď § 32 ods.1 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní) a ďalšie doklady, ak sú vyžadované .
8.2. Ponuku – vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve.
8.3. Rozpočet (pri stavebných prácach).
8.4. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba
úspešný uchádzač .

9. Predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu obce v uzavretom obale
s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť označený
textom: „Ponuka - Šatne a sociálne zariadenie Lieskovec - Neotvárať“. Ponuka doručená po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti záujemcovi neotvorená).
10. Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do 15.2.2018 do 9,00 hod. na adresu
verejného obstarávateľa.
11. Lehota viazanosti ponúk
S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najneskôr do 28.2.2018
12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena s DPH.
13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve. Ponuka
s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom
mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí.
Ak uchádzači ponúknu rovnakú cenu za dodanie predmetu obstarávania, úspešný bude ten uchádzač,
ktorý predloží svoju ponuku skôr na zaevidovanie.
14. Vyhodnotenie ponúk sa riadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
15. Ďalšie informácie
Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na e-mailové adresy uchádzačov. Proti rozhodnutiu
obce o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je
možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č.
365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou sa
zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre
realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v takomto prípade zamestnali na
realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky a že počas
doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí
znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.

Prílohy: 1. Formulár Ponuka
2. Projektová dokumentácia

v Lieskovci 29.01.2018

................................................
Marta Salanciová
starostka obce

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk Č. p.: 01/2018
PONUKA
Šatne a sociálne zariadenie Lieskovec
Cena
DPH
bez DPH
€
%

Ponúknutá cena

Sme Nie sme platiteľmi DPH.

(nehodiace sa, škrtnite)

Obchodné meno uchádzača:
.................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania:
.................................................................................................................
E-mailová adresa: ..................................................
Tel., mobil: .............................................
Dátum: ..........................

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:

................................................................................
(meno, priezvisko, podpis)

Cena
s DPH
€

