OBEC ĽUTOV
Obecný úrad
957 03 Ľutov č. 26

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) (ďalej len „Výzva“)

Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Ľutov“

IČO:
00699292

DIČ:
2021054486

Telefón:
038/7682235

E-mail:
starosta@lutov.sk

1. Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov:
Obec Ľutov
Sídlo:
Ľutov 26, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Zastúpený:
Miroslav Struhačka, starosta
Kontaktné miesto: Obecný úrad Ľutov 26, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Kontaktná osoba:
Miroslav Struhačka, starosta
E-mail:
starosta@lutov.sk
T. č.:
+421 908 811 957
2. Predmet zákazky.
2.1. Názov predmetu zákazky.
Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice.
2.2. Predpokladaná hodnota zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v zmysle rozpočtu stavby na sumu 38 133,67
EUR bez DPH
2.3. Opis predmetu zákazky.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcie a modernizácie
hasičskej zbrojnice v obci Ľutov.
2.4. Doklady a dokumenty požadované na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet
zákazky.
Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke na preukázanie splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky ocenený výkaz výmer.
3. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Ľutov
3.2. Lehota uskutočnenia predmetu zákazky: do 90 kalendárnych dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a
zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 526/2010 Z.z. a z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa.
5. Zmluva
Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“). Zmluva o dielo je
prílohou č. 2 tejto výzvy.

6. Príprava a obsah ponuky
6.1.
Vyhotovenie ponuky
6.1.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme ako originál, úradne overená fotokópia
alebo fotokópia.
6.1.2. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v
slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku alebo anglickom jazyku
6.1.3. Uchádzač predloží ponuku písomne osobne alebo poštovou prepravou (kuriérom)
doručením na adresu: Obecný úrad Ľutov, Ľutov č. 26, 957 03 Bánovce nad Bebravou
6.2.
Mena a ceny uvádzané v ponuke
6.2.1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov,
činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred
predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady
spojené s plnením predmetu zákazky.
6.2.2. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len
„zdaniteľná osoba“), navrhovanú cenu uvedie v EUR s DPH.
6.2.3. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
6.2.4. Celková cena uvedená v ponuke uchádzača musí platiť počas celého obdobia plnenia
predmetu zákazky a nie je možné ju zvýšiť.
6.3.
Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty:
6.3.1. Doklad týkajúci sa osobného postavenia podľa § 32 ods. (1) písm. e) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať predmet zákazky –
kópia alebo odkaz na webový register – obchodný alebo živnostenský register alebo
obdobnú evidenciu podľa miesta sídla alebo podnikania uchádzača
6.3.2. Doklady na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky v zmysle bodu 2 ods. 2.4 tejto výzvy, t.j. ocenený výkaz výmer.
6.3.3. Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky podľa prílohy č. 3 Návrh na plnenie
kritéria.
6.3.4. Podpísanú zmluvu o dielo podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
7. Podmienky predkladania cenovej ponuky
Ponuky je potrebné doručiť spôsobom podľa bodu 6.1.3. tejto výzvy v lehote na predkladanie
ponúk, ktorá je stanovená na 17.05.2018 do 12:00 hod.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Pod cenou sa rozumie najnižšia cena za
celý predmet zákazky v EUR s DPH.

Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu cenu.
Druhým v poradí sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky druhú najnižšiu cenu
atď...
9. Ďalšie informácie
9.1. Verejný obstarávateľ môže v prípade nejasností požiadať uchádzača o písomné
vysvetlenie ponuky.
9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
9.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejne obstarávanie.
9.4. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok
vyhodnotenia jeho ponuky, a to tak, že úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že
verejný obstarávateľ ponuku prijíma a ostatným neúspešným uchádzačom bude
oznámené, že verejný obstarávateľ ponuku neprijíma.
10. Obchodné podmienky
10.1 Plnenie zákazky s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude verejným
obstarávateľom prijatá, bude realizované na základe zmluvy o dielo, ktorej navrhované
a požadované znenie tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy.
10.2 Ak úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

V Ľutove, dňa 26.04.2018

........................................................
Miroslav Struhačka
starosta obce

Prílohy:
č. 1 Rozpočet

