
Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín 

 

Výzva na predkladanie ponúk č. 7/VO/LUB/2018-03 
 
 
spracovaná v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na 
uskutočnenie stavebných prác 
 
Číslo: 7/VO/LUB/2018-03 
 
Názov zákazky: „Výstavba dvoch stanovíšť kontajnerov v rómskej osade“ 
                                   
1.   Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov: Obec Ľubotín  
Sídlo: Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín 
IČO: 003 300 35 
Internetová adresa: www.lubotin.sk 
 
Kontaktné osoby:   
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Lucia Balogová 
Telefón: +421 905 601 138 
Email: svt@svt.sk       

 
2.   Typ zmluvy:  
      Zmluva o dielo  

3.   Miesto dodania predmetu zákazky:  
      Obec Ľubotín 
  
4.   Opis zákazky: 

Predmetom zákazky je vybudovanie 2 stojísk v rómskej osade. 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
45000000 - 7 Stavebné práce 

 
5.   Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 
 
6.   Variantné riešenie:  

Nepripúšťa sa.   
       

7.   Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:  
      Do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy 

 
Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

a) do 06.08.2018 do 10.00 hod. 
doručenie poštou alebo osobne na adresu: SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Starosaská 15, 052 
01 Spišská Nová Ves 
- mailom na mailovú adresu: svt@svt.sk       

b) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
 
 

http://www.lubotin.sk/
mailto:svt@svt.sk#_blank
mailto:svt@svt.sk
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8.   Podmienky financovania:  
     a) Predmet zákazky bude financovaný z OP: Ľudské zdroje 
     b) Verejný obstarávateľ vyžaduje 60-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry. 
     c) Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.  
     d) Verejný obstarávateľ na zhotovenie predmetu zmluvy neposkytne preddavky ani zálohy.    
  
9.   Predpokladaná celková hodnota zákazky:  

12 140,20 EUR bez DPH  

10.  Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 
Cena celkom s DPH 

     
11. Otváranie cenových ponúk: 

06.08.2018 o 11.00 hod.    
 
12. Podmienky účasti uchádzačov: 
a) Uchádzač sa preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. Spôsobom na 

preukázanie oprávnenia je výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie o 
zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (príslušná profesijná alebo stavovská komora alebo 
združenie) - fotokópia. 

b) úspešný uchádzač predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača 
vrátane cenovej ponuky na základe výsledku prieskumu. 

c) zhotoviteľ má povinnosť zamestnať minimálne jednú osobu patriacu k marginalizovanej rómskej 
komunite počas doby realizácie stavebných prác 

 
13.   Obsah cenovej  ponuky: 
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 

 Príloha č. 1 Informácie o uchádzačovi 
 Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria 
 Ocenený Výkaz výmer 

 
14. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.  
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu  
uvedie v zložení: 
 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
 sadzba DPH a výška DPH, 
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní! 
  

15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018 
 
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:   

Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v podmienkach a musia byť 
predložené v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v tejto 
Výzve. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ 
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si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z  predložených cenových ponúk, ak budú neregulárne 
alebo inak neprijateľné.     
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne t.j. e-
mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu svt@svt.sk. Cez uvedenú  
adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi 
(žiadosti o vysvetlenie, informácia o vyhodnotení ponúk,... ).    
 Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu protistrany potvrdenie o doručení 
každej e-mailovej korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu o doručení 
bude považované za preukázanie doručenia.       
 
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití 
ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo 
vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atd.), ktoré sú uvedené 
v špecifikácii. 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za 
ktorých bola súťaž vyhlásená. 
 
 
 
 
      V Ľubotíne 27.07.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Ing. Lucia Balogová, v.r. 
osoba zodpovedná za  

proces verejného obstarávania     

 

 

Verejný obstarávateľ k Výzve na predkladanie ponúk č. 7/VO/LUB/2018-03 na predmetnú zákazku 
dokladá nasledovné doklady potrebné k oceneniu zákazky: 

  

Príloha k Výzve na predkladanie ponúk: 

 Príloha č. 1 – Informácie o uchádzačovi 
 Prílohy č. 2 – Návrh na plnenie kritérií 

 Výkaz výmer 


