
   
   

 

 

               Obec Ľubotín Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín  
 

  

Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Ľubotín, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky: 

 

„Dodávka veľkoplošného dočasného pútača a stálej tabule 
pre projekt ČOV a kanalizácia Ľubotín I. a II. etapa - služba“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Ľubotín 
Sídlo: Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín 
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Havrila  
IČO: 00330035         
DIČ: 2020698680        
IČ DPH: -  
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 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín 
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Ing. Jozef Havrila, tel.: 0903 613128  
4. Predmet obstarávania: Predmet a názov zákazky: „Dodávka veľkoplošného 

(dočasného) pútača a stálej tabule  pre projekt ČOV a kanalizácia Ľubotín I. a II. etapa – 
služba“.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  objednávka 
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Vypracovanie grafického 

návrhu a fyzické vyhotovenie a dodávka 1ks veľkoplošného (dočasného) pútača a 1ks 
stálej tabule na zabezpečenie informovanosti verejnosti  o realizovanom projekte.  
Základné údaje: 
6.1 veľkoplošný (dočasný) pútač 1ks:  

 rozmery – 200 x 150 (na šírku), 

 materiál – plasto-hliník, 

 kovová konštrukcia na osadenie pútača na voľnom priestranstve  
6.2 stála tabuľa 1ks:  

 rozmery – 60 x 40 (na šírku), 

 materiál – plexisklo, leštený kameň, sklo, bronz alebo iný kov, plast a pod., 

 možnosť ukotvenia tabule na stavebnom objekte. 
Ďalšie údaje:  

 V prílohách tejto Výzvy (Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP 2014 – 
2020; Dizajn manuál a Podklad pre grafické návrhy). 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:  800,00 EUR bez DPH.  
8. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín.  
9. Lehoty na dodanie predmetu zákazky:  

9.1. dodanie veľkoplošného (dočasného) pútača: pred realizáciou projektu na základe 
výzvy obstarávateľa, do 15 dní od vyzvania.  

9.2. dodanie stálej tabule: po ukončení projektu, na základe výzvy obstarávateľa, do 15 
dní od vyzvania.       

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy ako 
prílohy. 

11. Financovanie predmetu zákazky: Financovanie zákazky bude zabezpečené z 
vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, prostriedkov štátneho rozpočtu a príspevku z 
EŠIF cez IROP.  

12. Lehota na predloženie ponuky: Uplynie: 13.11.2019 o 12:30 hod. Ponuka predložená 
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 9.2 nebude predmetom 
vyhodnocovania. 

13. Spôsob predloženia ponuky: Ponuky je možné doručiť v elektronickej forme, alebo v 
písomnej podobe prostredníctvom kontaktných údajov uvedených  v bode 1 tejto výzvy. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom s DPH.  
15. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuku uchádzač predloží v slovenskom jazyk  
16. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

 Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s 
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá, 

 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. 

 Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu (napr. výpis z obchodného 
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).   

17. Hodnotenie ponúk: 13.11.2019 o 13:00, OcÚ Ľubotín, Na rovni 302/12. 
18. Lehota viazanosti ponúk: do 22.11.2019  
19. Osoby určené pre styk s uchádzačmi: Ing. Jozef Havrila, 0903 613 128. 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa t.j. 
bude vyššia, ako je predpokladaná hodnota zákazky.  
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 
postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky. 
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 

 
 
 
V Ľubotíne, 30.10.2019 
 
 

Ing. Jozef Havrila 
   starosta obce 
 
 

Prílohy:  
1. Návrh na plnenie kritérií, 
2. Podklad pre grafické návrhy, 
3. Dizajn manuál IROP 2014 - 2020_str. 22 a str. 25, 
4. Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP 2014 – 2020_str. 6 a str. 7. 


