
Obec  L e h ô t k a,  Lehôtka  23, 985 11  Halič 
 

 

 
 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 na zákazky s nízkou hodnotou  

 

Postup pre prieskum trhu oslovením potenciálnych dodávateľov za účelom stanovenia 

predpokladanej hodnoty zákazky ( § 6 ) a pri zadávaní zákazky podľa  § 117 zákona č. 

343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 
 

 

 

 

 

Predmet zákazky :  stavebné práce  

Stavebné úpravy  interiéru obecného úradu  v obci  Lehôtka 
 

 

 

 

Predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám verejný obstarávateľ predkladá v súlade s ustanovením  § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

V prípade, ak ani jedna z predložených ponúk neprekročí výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 

1, predložené ponuky budú zároveň slúžiť ako cenové ponuky ( §  117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov )  pre účely výberového konania – výberu dodávateľa. 

 

 

 

 

 

Lehôtka  dňa :  30.12.2019 
 

 

 

 

 

 

 ......................................................................                                                                                                                                                                            
Richard  L a š š a n,  v.r.  

starosta obce    
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Výzva na predkladanie ponúk  
Zákazka na stavebné práce  

 

Stavebné úpravy  interiéru obecného úradu  v obci  Lehôtka  
 

 

1.Obstarávateľ : 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Lehôtka 

Sídlo: Lehôtka č. 23, 985 11  Halič 

Zastúpený: Richard  Laššan, starosta obce 

IČO: 00316156 

www.obeclehotka.ocu.sk 

Mobil:  0905 270 431   

E-mail:  oculehotka@stonline.sk 

Kontaktná osoba pre vysvetľovanie súťažných podkladov: 

Richard  Laššan, starosta obce   č. tel. 0905 270 431  

 

2. Zmluva o dielo alebo záväzná objednávka :  

Realizácia bude na základe Zmluvy o dielo  (predkladá len víťaz súťaže po vyhodnotení 

ponúk), alebo objednávky. 
 

3. Názov predmetu obstarávania:   stavebné práce  

Stavebné úpravy  interiéru obecného úradu  v obci  Lehôtka  

 
4. Opis predmetu obstarávania:   

Jedná sa o nasledovné stavebné práce :   

  
- demontáž pôvodných drevených priečok 

- montáž nových sadrokartónových priečok 

- vyrovnanie pôvodných stien sadrokartónom 

- osadenie nových zárubní a dverí v suteréne Obecného úradu (OÚ) 

- výmena dverí - nové plastové dvere - 1 ks vrátane dodania a montáže 

- betónovanie pôvodných podláh  – položenie novej dlažby – suterén,  vrchná chodba, prechody na WC 

- zníženie stropov – kazetový strop – spodná chodba interiéru OÚ a prechody na WC 

- rekonštrukcia pôvodnej elektroinštalácie, výmena  a montáž nového osvetlenia,  spodná chodba interiéru OÚ  

   a prechody na WC 

-maliarske práce - spodná chodba - suterén OÚ, schodište a prechody na WC. 

 

Obhliadka priestorov obecného úradu  za účelom  realizovania samotného zamerania 

a upresnenia predmetu zákazky bude v dňoch od 10.01.2020 do 16.01.2020 v čase úradných 

hodín Obce Lehôtka zverejnených na webovom sídle obce (www.obeclehotka.ocu.sk) a na 

základe dohody s kontaktnou osobou. 

 

http://www.obeclehotka.ocu.sk/
mailto:oculehotka@stonline.sk
http://www.obeclehotka.ocu.sk/


Obec  L e h ô t k a,  Lehôtka  23, 985 11  Halič 
 

 

 

5. Miesto dodania predmetu obstarávania:  

Obec Lehôtka – objekt Obecného úradu v Lehôtke – interiér objektu, súpisné číslo 23, okres 

Lučenec. 

     

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  
Rozsah je uvedený v opise predmetu obstarávania, v súlade s predloženým popisom prác a na 

základe obhliadky objektu.  

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

 

8.Možnosť predloženia variantných riešení: nie 

 

9. Termín realizácie : 

Zahájenie prác :        01/2020  

Ukončenie prác :      02/2020  

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 

 

deň: 16                          mesiac: 01                        rok: 2020                    hodina: 12.00 hod 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená 

vrátená uchádzačovi (v prípade elektronickej komunikácie cez elektronický nástroj zákazky 

nebude sprístupnená). 

 

Adresa na ktorú majú ponuky doručiť (osobne, elektronicky, poštovou zásielkou)  

Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1, elektronicky na adresu : oculehotka@stonline.sk  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Ponuku je možné predložiť aj v českom jazyku. 

 

11. Vyhodnotenie ponúk: 

deň: 16                         mesiac: 01                           rok: 2020                 hodina: 15,30 hod. 

 

Miesto vyhodnotenia ponúk: 

 
Názov:  Obecný úrad Lehôtka  (Novohradská 1, Lučenec ) 

Mesto/obec:  Lehôtka / Lučenec              PSČ: 985 11  Halič / 984 01 Lučenec 

Číslo: 23                                                                    
Miestnosť: kancelária starostu obce   

 

Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

- najnižšia  cena vrátane DPH (100 %)  

 

 

mailto:oculehotka@stonline.sk
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13.  Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať u kontaktnej osoby  - u starostu  

Obce Lehôtka. 

 

 

 

Dátum: 30.12.2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................                                                                                                                                                                            

Richard  L a š š a n, v.r.  

starosta obce    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec  L e h ô t k a,  Lehôtka  23, 985 11  Halič 
 

 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY A 

PODMIENKY 
 

 

 

 

Predmet zákazky :  stavebné práce  

Stavebné úpravy  interiéru obecného úradu  v obci  Lehôtka  
 

 
 

Predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku verejný obstarávateľ predkladá v súlade s ustanovením  § 6 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

V prípade, ak ani jedna z predložených ponúk neprekročí výšku finančného limitu 

uvedeného  v § 5 ods. 1, predložené ponuky budú zároveň slúžiť ako cenové ponuky ( §  117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov )  pre účely 

výberového konania – výberu dodávateľa. 

 

Postup pri zadávaní zákazky podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ďalej len zákon. 

Všetky podmienky nestanovené v týchto súťažných podkladoch a podmienkach sa riadia Zákonom 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

Lehôtka   30.12.2019 

 

   

 

 
 

......................................................................                                                                                                                                                                            

Richard  L a š š a n,  v.r.  

starosta obce    
 

 

 



Obec  L e h ô t k a,  Lehôtka  23, 985 11  Halič 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Časť I. 

 

1.Identifikácia obstarávateľa: 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Lehôtka 

Sídlo: Lehôtka č. 23, 985 11  Halič 

Zastúpený: Richard  Laššan, starosta obce 

IČO: 00316156 

www.obeclehotka.ocu.sk 

Mobil:  0905 270 431   

E-mail:  oculehotka@stonline.sk 

Kontaktná osoba pre vysvetľovanie súťažných podkladov: 

Richard  Laššan, starosta obce   č.tel. 0905 270 431  
 

2.Predmet obstarávania:  

- stavebné práce    

Stavebné úpravy  interiéru obecného úradu  v obci  Lehôtka  
 

3. Opis predmetu obstarávania:   
Jedná sa o nasledovné stavebné práce : 

    
- demontáž pôvodných drevených priečok 

- montáž nových sadrokartónových priečok 

- vyrovnanie pôvodných stien sadrokartónom 

- osadenie nových zárubní a dverí v suteréne Obecného úradu (OÚ) 

- výmena dverí - nové plastové dvere - 1 ks vrátane dodania a montáže 

- betónovanie pôvodných podláh  – položenie novej dlažby – suterén,  vrchná chodba, prechody na WC 

- zníženie stropov – kazetový strop – spodná chodba interiéru OÚ a prechody na WC 

- rekonštrukcia pôvodnej elektroinštalácie, výmena  a montáž nového osvetlenia,  spodná chodba interiéru OÚ  

   a prechody na WC 

-maliarske práce - spodná chodba - suterén OÚ, schodište a prechody na WC. 

 

Obhliadka priestorov obecného úradu  za účelom  realizovania samotného zamerania 

a upresnenia predmetu zákazky bude v dňoch od 10.01.2020 do 16.01.2020 v čase úradných 

hodín Obce Lehôtka zverejnených na webovom sídle obce (www.obeclehotka.ocu.sk) a na 

základe dohody s kontaktnou osobou. 

 

Komplexnosť dodávky:  

Zákazka nie je rozdelená na časti. 

 

4. Zdroj finančných prostriedkov 
Zákazka bude hradená  z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR na základe uznesenia  

vlády č. 412/2019,  zákona  č. 523/2004 Z.z. a spolufinancovaný z prostriedkov  rozpočtu 

Obce Lehôtka na rok 2020. Úhrada je bez zálohy. Úhrada faktúry bude  na základe  Zmluvy 

o dielo, alebo záväznej objednávky   s vyhotovením preberacieho protokolu.  

http://www.obeclehotka.ocu.sk/
mailto:oculehotka@stonline.sk
http://www.obeclehotka.ocu.sk/
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5.Typ zmluvy – o dielo, alebo objednávka 

Zákazka  bude realizovaná  na základe  Zmluvy o dielo, alebo záväznej objednávky.  

Minimálne náležitosti zmluvného vzťahu:  

1.1 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytnutí 

stavebných prác – Zmluvu o dielo, alebo verejný obstarávateľ vystaví úspešnému 

uchádzačovi objednávku. 

1.2 Celková skutočná fakturovaná zmluvná cena nesmie prekročiť finančný limit 

pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, bez DPH. 

1.3 Množstvo dodávaného tovaru/poskytnutých služieb/uskutočnených stavebných 

prác bude vždy určené  priebežným plnením zmluvy  

1.4 Cena bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Ceny 

budú uvedené v Eurách (€) a kalkulované vrátane aktuálne platnej výšky DPH, colných 

sadzieb, poistného a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou služby. Cena predmetu 

plnenia je maximálna a konečná. 

1.5 Lehota splatnosti faktúr: min. 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  

1.6 Dodacie podmienky... 

1.7 Reklamačné podmienky... 

 

6. Miesto a termín dodania:  

Obec Lehôtka – objekt Obecného úradu v Lehôtke – interiér objektu, súpisné číslo 23, okres 

Lučenec. 
 

Zahájenie prác :      01/2020  

Ukončenie prác :     02/2020  

Doba realizácie – 1 mesiac  (od podpísania Zmluvy o dielo, alebo  záväznej Objednávky 

a odovzdania staveniska)  

 

7.Oprávnení uchádzači : 

Ponuku môže predložiť  uchádzač, ktorý vie zabezpečiť požadovanú stavebnú činnosť 

v súlade s platnou legislatívou. 

 

8.Predloženie ponuky 

8. 1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  

Súčasťou ponuky musí byť: 

8.1.1  cenová ponuka – vyplnená Príloha č.1,  

8.1.2  oprávnenie na podnikanie, fotokópia 

8.1.3  čestné vyhlásenie – Príloha č.2, 

8. 2 Uchádzač predkladá ponuku osobne, elektronicky alebo poštovou zásielkou na adresu 

verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1.,  elektronicky na E-mailovú adresu :  

oculehotka@stonline.sk  

Dokumenty majú byť podpísané: 

- uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom 

uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou 

ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom. 

 

mailto:oculehotka@stonline.sk
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9.Variantné riešenie 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

 

10. Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné v čase do 30.04.2020. 

 

11. Náklady na ponuky 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku u obstarávateľa.  

 

 

 Časť II. 

 Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 

12.Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

V prípade potreby objasniť súťažné podklady obstarávateľ poskytne vysvetľovanie údajov 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti na 

vysvetlenie všetkým uchádzačom;  

  

 

Časť III. 

Príprava ponuky 

 

13.Jazyk ponuky 

Celá ponuka tiež celá dokumentácia k nej musia byť vyhotovené v slovenskom (českom) 

jazyku. 

 

14.Mena a ceny uvádzané v ponuke 

14. 1. 1 navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 o 

cenách v znení neskorších predpisov. 

14. 1. 2 uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude uvádzaná v EUR . 

14. 1. 3 ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty uvedie ceny bez DPH a vrátane    

             DPH, ak nie je platcom DPH v ponuke na túto skutočnosť upozorní. 

 

15.Vyhotovenie ponuky 

15.1  ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme 

15.2  predpokladaná hodnota zákazky – stanovenie je predmetom výzvy.                                                     

 

 

 Časť IV. 

 Predkladanie ponúk 

 

16.Označenie ponúk:  
Uchádzač ponuku predloží osobne, elektronickou poštou, alebo poštovou zásielkou – názov  



Obec  L e h ô t k a,  Lehôtka  23, 985 11  Halič 
 

 

zákazky – stavebné práce :  

Stavebné úpravy  interiéru obecného úradu  v obci  Lehôtka  
Ak uchádzač ponuku predkladá elektronicky, zašle ju na uvedenú E-mailovú adresu: 

oculehotka@stonline.sk  
 

17. Miesto a termín predkladania ponúk 
Ponuky je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Lehôtka 

Sídlo: Lehôtka  23, 985 11 Halič 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom  16.01.2020 o 12.00 hod. 

 

 

Časť V. 

Vyhodnotenie ponúk 
 

18.Vyhodnotenie ponúk  
- bude dňa 16.01.2020 o 15,30 hod. 

Názov: Budova Obecného úradu v Lehôtke / Novohradská 1, Lučenec 

Mesto/obec:  Lehôtka             PSČ: 985 11  Halič 

Ulica:    č. 23                                                                    

Miestnosť: kancelária starostu obce 

Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 

verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný 

obstarávateľ uzavrie zmluvu/zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.  

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku 

vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.  

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká 

žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky  

( resp. obhliadkou ). 

 

19.Kritériá na hodnotenie ponúk: 

1.  najnižšia cena vrátane  DPH (100 %) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  ......................................................................                                                                                                                                                                             

   Richard  L a š š a n, v.r.  

    starosta obce                                                                                                                                                                               

mailto:oculehotka@stonline.sk

