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Výzva na predloženie ponuky 
 

   Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 064 41 Ľubotín 

 
Č. j. OCU-xxx/2018 
 

 
Obec Ľubotín, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 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 žiadame o predloženie ponuky na zákazku v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky:  „Projektová dokumentácia - Zastrešenie pódia - Amfiteáter v 
Ľubotíne – služba“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Obec Ľubotín 
Sídlo: 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 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 064 41 Ľubotín; 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: zamestnanec podateľne OcÚ; 

4. Predmet obstarávania: zákazka „Projektová dokumentácia - Zastrešenie pódia - Amfiteáter v 
Ľubotíne – služba“ 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva o dielo;   
 

6. Podrobný opis predmetu zákazky: predmetom zákazky je vypracovanie projektovej 
dokumentácie na realizáciu stavby - zastrešenie pódia amfiteátra, minimálne: Sprievodná a 
súhrnná technická správa – popisujúca architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, 
základnú koncepciu stavby a popis HSV a PSV prác; Architektonicko-stavebné riešenie; 
Statické posúdenie stavby; Elektroinštalácia; Projekt požiarnej ochrany; a vypracovanie 
tendrovej dokumentácie a rozpočtu v štruktúre: Celkové náklady stavebných úprav – výkaz 
výmer a rozpočet; Digitálna PD (vlastná PD vo formáte PDF, výkaz výmer – formát XLS); 
Náklady stavby sú plánované vo výške cca 28 000,00 EUR (s DPH).   
Hlavný slovník: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby, 
71320000-7 - Inžinierske projektovanie. 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Ľubotín, Na rovni 302/12; do 60 dní od 
podpisu zmluvy o dielo.  
 

8. Podmienky financovania:  
a) predmet zákazky je financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a 

finančného príspevku poskytnutého z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.  
b) vyžaduje sa 60-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry, 
c) úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom,  
d) na zhotovenie predmetu zmluvy sa neposkytnú preddavky ani zálohy. 

9.  Predpokladaná hodnota zákazky:  863,73 EUR bez DPH. 
 

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

11. Lehota na predloženie ponuky: 28.08.2018  do 15:30 hod.; ponuky doručené verejnému 
obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované; 

12. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky, alebo poštovou prepravou, resp. osobne alebo  
kuriérom na adresu uvedenú v bode 1. alebo do podateľne Obecného úradu Ľubotín;  
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13. Podmienky účasti uchádzačov:  
a) Uchádzač sa preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar. 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. 

14. Obsah cenovej ponuky:  
a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 14, 
b) Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky,  
c) Príloha č. 2 Zmluva o dielo – návrh. 

15. 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. 

16. Hodnotenie ponúk: 29.08.2018 v budove Obecného úradu Ľubotín, Na rovni 302/12;    

17. Lehota viazanosti ponúk do: 31.10.2018 

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Jozef Havrila, starosta obce, 
kontakt - 0903 613 128; obeclubotin@stonline.sk  

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
a) komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná 

elektronicky. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu:  
obeclubotín@stonline.sk Cez určenú 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. 

b) informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ zašle mailom, v termíne 

do 5 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia predložených ponúk; 

c) verejný obstarávateľ si vymedzuje neprijať žiadnu z predložených ponúk, ak nebudú 
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, resp. predložené obchodné 
podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa; 

d) uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, 
obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách;  

e) rozdelenie predmetu zákazky nie je prípustné;  
f) neumožňuje sa predložiť variantné riešenie, ak súčasťou ponuky bude aj variantné 

riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, 
akoby nebolo predložené;  

g) obhliadka objektu, ktorý je predmetom zákazy, je nutná; obhliadka je možná po dohode so 
štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa; 

 
V Ľubotíne 21.08.2018 
 
  S úctou,  

 
Ing. Jozef Havrila  
    starosta obce 

Prílohy:  
1. Formulár cenovej ponuky 
2. Zmluva o dielo – návrh 
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