Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 064 41 Ľubotín
Č. j. OCU-192/2019-006

Výzva na predloženie ponuky
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov: Obec Ľubotín
Sídlo/kontaktná adresa: Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Havrila
IČO: 00330035
DIČ: 2020698680
Tel.: +421 428 39 01; 0903 613 128
Fax: +421 492 13 11
E-mail: obeclubotin@stonline.sk
Internetová stránka: www.lubotin.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC (SWIFT): SUBASKBX
IBAN: SK55 0200 0000 0000 1312 1602
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Ing. Jozef Havrila,
Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín, tel: 0903 613 128; e-mail: obeclubotin@stonline.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín – II. etapa – práce
Druh: Stavebné práce – zákazka s nízkou hodnotou
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt:
„Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín – II. etapa“, realizovaného v rámci
dotačnej podpory Ministerstva vnútra SR.
Predmetom plánovaných prác sú stavebné úpravy prvkov lokálnej infraštruktúry (miestne
komunikácie, verejné osvetlenie).
a) V rámci stavebných úprav miestnych komunikácii ide o spevnenie miestnej komunikácie
v rómskej osade Hliník. Súvisiace zemné práce sú plánované v nasledujúcom zložení:
 zemné práce
30 hod.
 kamenivo, fr. 4/8
45 t
 kamenivo, fr. 16/32
46 t
 cestný panel s osadením
15 ks
b) V rámci prác súvisiacich s verejným osvetlením sa požaduje rozšírenie jestvujúcej siete svietidiel
o 7 ks svietidiel s držiakom, ktoré je potrebné osadiť na jestvujúce stožiare.
Táto Výzva na predloženie ponuky a Návrh na plnenie kritérií v editovateľnej forme, sú dostupné aj
na stránke: https://www.lubotin.sk/verejne-sutaze-a-vyzvy/
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 Stavebné práce
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Ľubotín, Ul. Hliník – rómska osada
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 152,67 EUR bez DPH
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Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených
v ust. § 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe položkovitého rozpočtu spracovaného
autorizovanou osobou vo výstavbe.
Spôsob určenia ceny: Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača,
musí byť vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.
 uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR;
 ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v štruktúre:
Cena celkom bez DPH
....................... €
Sadzba DPH 20 %
....................... €
Cena celkom s DPH
....................... €
 uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a skutočnosť,
že nie je platcom DPH uvedie v ponuke;
Druh zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v aktuálne platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zmluvný vzťah nadobudne účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Trvanie zákazky: Dĺžka trvania realizácie zákazky bude do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.
Finančné zdroje: Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu SR poskytnutej
Ministerstvom vnútra SR a vlastných zdrojov Obce Ľubotín.
Financovanie predmetu zákazky sa uskutoční na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúry bude
30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi - objednávateľovi.
Preddavky ani zálohy sa neposkytujú.
Variantné riešenie: Nie je prípustné.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Z charakteru predmetu zákazky sa obhliadka
odporúča. V prípade záujmu kontaktujte kontaktnú osobu verejného obstarávateľa.
Požadované zábezpeky a záruky: Nie.
Elektronická aukcia: Nepoužije sa.
3. PONUKA UCHÁDZAČA A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Obsah ponuky: Predložená ponuka musí obsahovať,
a) Identifikačné údaje uchádzača – obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné
telefónne číslo, email adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej
konať za uchádzača.
b) Ponukový list - Návrh na plnenie kritérií v zmysle prílohy.
Ponukový list musí byť opatrený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby
oprávnenej konať za uchádzača.
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Predloženie ponuky: Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku, v uzavretom obale, osobne, alebo prostredníctvom
poštovej zásielky, resp. kuriérskej služby na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v 1.
bode, a to v lehote na predloženie ponúk, pričom rozhodujúci je termín fyzického doručenia ponuky
verejnému obstarávateľovi.
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
 adresa miesta predkladania ponúk,
 adresa uchádzača,
 označenie „Súťaž – Neotvárať,“
 označenie heslom súťaže: „Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín – II.
etapa.“
Podmienky účasti uchádzačov:
a) Uchádzač musí byť oprávnený na vykonávanie predmetu zákazky a zapísaný v registri
partnerov verejného sektora.
b) Uchádzač predloží dokumentáciu podľa bodu 3. Obsah ponuky.
Lehota na predkladanie ponúk: 30.12.2019 do 15:30 hod.
Lehota otvárania a hodnotenia ponúk: 30.12.2019 o 16:30 hod. v budove obecného úradu, na
kontaktnej adrese verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je neverejné.
Náklady na ponuku: Náklady uchádzača spojené s prípravou a predložením ponuky a účasťou vo
verejnom obstarávaní, znáša uchádzač bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Lehota viazanosti ponúk: Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie 31.01.2020.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria:
najnižšej ceny celkom s DPH. Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR s DPH = 100%.
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, výsledok
hodnotenia ponúk.
Podmienky pre prípadné zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý
postup zadávania zákazky. V takomto prípade upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením
dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na daný predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak: nebude predložená ani jedna
ponuka; žiaden uchádzač nesplní podmienky účasti; ani jedna z predložených ponúk nebude
zodpovedať požiadavkám daným v tejto Výzve; ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné
obstarávanie vyhlásené.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 Verejný obstarávateľ akceptuje len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto Výzvy.
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, alebo predložené obchodné
podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.
 Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania všetkým uchádzačom.
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Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO
a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) povinný zverejňovať informácie stanovené príslušnými
právnymi normami.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a
relevantných informácii podľa §117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač, ako dodávateľ, musí
udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR ... a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a) zamestnanci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača záväzok, že v prípade, ak bude
potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, zamestná osoby dlhodobo
nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec Ľubotín,
okres Stará Ľubovňa, Prešovský samosprávny kraj). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená,
t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o
dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, a pod. (sociálny aspekt vo verejnom
obstarávaní).

V Ľubotíne, dňa 16.12.2019

Ing. Jozef Havrila
starosta obce
Prílohy:
1. Návrh na plnenie kritérií
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