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 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 a dodanie tovaru vrátane montáže

Rekonštrukcia šatní TJ 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, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť ako cenová ponuka ( § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov ) pre účely výberového konania.

Lehôtka dňa : 30.08.2018

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

Richard L a š š a n
starosta obce

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

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na stavebné práce a dodanie tovaru vrátane montáže

Rekonštrukcia šatní TJ 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. Objednávka / Zmluva o dielo alebo záväzná objednávka :
Časť 1 :
Realizovanie stavebných prác – udržiavacie a rekonštrukčné stavebné práce,
Časť 2 :
Dodanie tovaru – okien a dverí z plastu vrátane ich montáže
Realizácia bude na základe Zmluvy o dielo (predkladá len víťaz súťaže po vyhodnotení
ponúk), alebo objednávky.
3. Názov predmetu obstarávania: : stavebné práce a dodanie tovaru vrátane montáže

Rekonštrukcia šatní TJ v obci Lehôtka
4. Opis predmetu obstarávania:
Časť 1 :
Stavebné úpravy šatní telovýchovnej jednoty (TJ) so zameraním na hydroizoláciu strechy,
oprava omietky fasády (stierkovanie a maľovanie), rekonštrukcia WC
Časť 2 :
Výmena okien a dverí na budove šatní TJ vrátane montáže.
Obhliadka priestorov šatní TJ z dôvodu realizovania samotného zamerania a upresnenia predmetu zákazky
(počtu okien a počtu dverí vrátane ich rozmerov ) bude v dňoch od 05.09.2018 do 10.09.2018 v čase úradných
hodín Obce Lehôtka zverejnených na webovom sídle obce ( www.obeclehotka.ocu.sk) na základe dohody
s kontaktnou osobou.

Rozsah prác :
V nasledovnom rozsahu :

Obec L e h ô t k a, Lehôtka 23, 985 11 Halič
Časť 1 :
Stavebné úpravy šatní telovýchovnej jednoty (TJ) :
- hydroizolácia strechy,
- oprava omietky fasády (stierkovanie a maľovanie),
- rekonštrukcia WC.
Časť 2 :
Výmena :
- okien
- dverí
- montáž.
5. Miesto dodania predmetu obstarávania:
Obec Lehôtka – objekt šatní telovýchovnej jednoty (TJ), Banskobystrický kraj.
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
- v súlade s predloženým popisom prác – Príloha č.1 a na základe obhliadky objektu
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ano
Časť 1. – Stavebné úpravy šatní telovýchovnej jednoty (TJ)
Časť 2. - Výmena okien a dverí a ich montáž.
8.Možnosť predloženia variantných riešení: nie
9. Termín realizácie :
Zahájenie prác :
09/2018
Ukončenie prác :
04/2019
10. Lehota na predkladanie ponúk:
deň: 10

mesiac: 09

rok: 2018

hodina: 12.00 hod

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: 10
mesiac: 09

rok: 2018

hodina: 16.00 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 ( MsÚ Lučenec, 1 poschodie, miestnosť č. 216)

Obec L e h ô t k a, Lehôtka 23, 985 11 Halič
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
12. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena
13. Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať u kontaktnej osoby - u starostu
Obce Lehôtka.

Dátum: 30.08.2018

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

Richard L a š š a n
starosta obce

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

SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
PODMIENKY
Predmet zákazky : stavebné práce a dodanie tovaru vrátane montáže
Rekonštrukcia šatní TJ 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, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť ako cenová ponuka ( § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ) pre účely
výberového konania.
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 30.08.2018

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

Richard L a š š a n
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 a dodanie tovaru vrátane montáže

Rekonštrukcia šatní TJ v obci Lehôtka
3. Opis predmetu obstarávania:
Časť 1 :
Stavebné úpravy šatní telovýchovnej jednoty (TJ) so zameraním na hydroizoláciu strechy,
oprava omietky fasády (stierkovanie a maľovanie), rekonštrukcia WC
Časť 2 :
Výmena okien a dverí na budove šatní TJ vrátane montáže.
Obhliadka priestorov šatní TJ z dôvodu realizovania samotného zamerania objektu a upresnenia predmetu
zákazky (počtu okien a počtu dverí vrátane ich rozmerov ) bude v dňoch od 05.09.2018 do 10.09.2018 v čase
úradných hodín Obce Lehôtka zverejnených na webovom sídle obce ( www.obeclehotka.ocu.sk) na základe
dohody s kontaktnou osobou.

Rozsah prác :
V nasledovnom rozsahu :
Časť 1 :
Stavebné úpravy šatní telovýchovnej jednoty (TJ) :
- hydroizolácia strechy,
- oprava omietky fasády (stierkovanie a maľovanie),
- rekonštrukcia WC.
Časť 2 :
Výmena :
- okien
- dverí
- montáž.

Obec L e h ô t k a, Lehôtka 23, 985 11 Halič
Komplexnosť dodávky:
Žiadame vypracovať samostatne Časť 1 a samostatne Časť 2. Jeden uchádzač môže predložiť
cenovú ponuku samostatne len na jednu z uvedených častí ale aj na obe časti - Časť 1 aj na
Časť 2.
4. Zdroj finančných prostriedkov
Zákazka bude hradená z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR na základe Uznesenia
vlády č. 256 zo dňa 30.5.2018 a spolufinancovaný z prostriedkov rozpočtu Obce Lehôtka na
rok 2018 a rok 2019. Úhrada je bez zálohy. Úhrada faktúry bude na základe Zmluvy o dielo,
alebo záväznej objednávky s vyhotovením preberacieho protokolu.
5.Typ zmluvy – objednávky
Obe časti zákazky (Časť 1. a Časť 2.) budú realizované na základe Zmluvy o dielo, alebo
záväznej objednávky.
6.Miesto a termín dodania:
Obec Lehôtka, objekt šatní TJ, Banskobystrický kraj.
Zahájenie prác :
09/2018
Ukončenie prác : 04/2019
Doba realizácie – 7 mesiacov (od podpísania Zmluvy – záväznej Objednávky a
odovzdania staveniska)
7.Oprávnení uchádzači :
Ponuku ( Časť 1 alebo Casť 2) 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, alebo ponuky dve ( na jednu časť alebo na
obe časti). Na každú časť zákazky je požadované predložiť samostatnú ponuku.
Súčasťou ponuky musí byť:
8.1.1 cenová ponuka – vyplnená Príloha č.1, alebo Príloha č.2
8.1.2 oprávnenie na podnikanie, fotokópia
8. 2 Uchádzač predkladá ponuku osobne, elektronicky alebo poštovou zásielkou na adresu
verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1. alebo elektronicky na E-mailovú adresu :
oculehotka@stonline.sk
9.Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
10. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné v čase do 30.04.2019.

Obec L e h ô t k a, Lehôtka 23, 985 11 Halič
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 – predbežne stanovená podľa predložených cien
obdobných stavebných prác v predchádzajúcom období vo výške 10 000,00 € bez DPH.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
16.Označenie ponúk:
Uchádzač ponuku predloží osobne, elektronickou poštou, alebo poštovou zásielkou – názov
zákazky – stavebné práce a dodanie tovaru vrátane montáže

Rekonštrukcia šatní TJ 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:

Obec L e h ô t k a, Lehôtka 23, 985 11 Halič
Názov verejného obstarávateľa: Obec Lehôtka
Sídlo: Lehôtka 23, 985 11 Halič
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 10.09.2018 o 12.00 hod.
Časť V.
Vyhodnotenie ponúk
18.Vyhodnotenie ponúk
- bude dňa 10.09.2018 o 16.00 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.
19.Kritériá na hodnotenie ponúk:
1. najnižšia cena vrátane DPH.

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

Richard L a š š a n
starosta obce

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

Príloha č. 1

k súťažným podkladom

Cenová ponuka
Predmet zákazky – stavebné práce – Časť č. 1

Rekonštrukcia šatní TJ v obci Lehôtka
Rozsah prác :
Rozsah prác :

Cena bez
DPH

DPH

Cena vrátane
DPH

hydroizolácia strechy
oprava omietky fasády (stierkovanie
a maľovanie),
rekonštrukcia WC.
-iné :

Spolu :

V .......................................... dňa .......................................
Ponuku predkladá :
Spoločnosť / fyzická osoba .........................................................................................................
Sídlo : ..........................................................................................................................................
IČO : ..........................................
Podpis štatutára – oprávnenej osoby :

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

Obec L e h ô t k a, Lehôtka 23, 985 11 Halič
Príloha č. 2

k súťažným podkladom

Cenová ponuka
Predmet zákazky – dodanie tovaru vrátane montáže – Časť č. 2

Rekonštrukcia šatní TJ v obci Lehôtka
Rozsah :
Rozsah prác :

Cena bez
DPH

DPH

Cena vrátane
DPH

Výroba a dodanie okien
(okná, kovanie, parapet vonkajší, parapet vnútorný,
prevedenie biele)

Montáž okien
Výroba a dodanie dverí
(dvere plné, nepresklenené, kovanie, nášlapné časti,
prevedenie biele)

Montáž dverí
-iné :

Spolu :

V .......................................... dňa .......................................
Ponuku predkladá :
Spoločnosť / fyzická osoba .........................................................................................................
Sídlo : ..........................................................................................................................................
IČO : ..........................................
Podpis štatutára – oprávnenej osoby :

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

