Číslo spisu: OÚ-123/2019
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka zadávaná podľa § 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Predmet zákazky: Oprava sociálnych zariadení a prístupovej chodby na OcÚ
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo: Obec Lenartov
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00322270
DIČ:
2020623231
Bankové spojenie: SK16 5600 0000 0036 1849 1001
Kontaktné miesto: Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 06Malcov
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Frandoferová
Telefón:
054/47 06 004
E-mail:
starosta@lenartov.sk, obeclenartov@lenartov.sk
Internetová adresa: www.lenartov.sk
Obec Lenartov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Zdroj financovania:
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z obecného rozpočtu.
Názov predmetu zákazky:

2. Druh zákazky:

Oprava sociálnych zariadení a prístupovej chodby na OcÚ

Služba,

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží samostatné ponuky na opravu sociálnych zariadení a na prístupovú
chodbu.
4. Hlavné miesto poskytnutia služby:
sídlo verejného obstarávateľa- Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov,
NUTS kód: SK041
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000.- EUR s DPH
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený uvedenú hodnotu prekročiť.
6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je sociálne zariadenie (pánske a dámske) – výmena obkladu, dlažby,
elektroinštalácie, výmena okien, radiátorov, sanity, realizácia stropného sadrokartónu
s vymaľovaním.
Prístupová chodba – výmena dlažby, maľba stien, realizácia stropného sadrokartónu
s vymaľovaním, výmena radiátora, elektroinštalácia, obklad jednej steny.
6.1. Technická špecifikácia predmetu zákazky:
 Montáž stropného sadrokartónu – 12 m2
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Elektroinštalácia – 40 bm elektrického kábla
Obklad stien – 80 m2
Dlažba – 26 m2
Okno plastové biele, otváracie – sklopné – 2 ks
Radiátor – 3 ks
Sanita – záchodová misa – 4 ks
pisoár – 1 ks
umývadlo + vodovodná batéria– 2 ks

Predmet zákazky je potrebné si prísť osobne prezrieť.
7. Termín dodania prác: Najneskôr do 31.08.2019, odo dňa nadobudnutia ukončenia
verejného obstarávania.
8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32zákona č.
343/2015Z.z. a predložením kópie dokladu o oprávnení poskytovať predmetný druh
služby.
9. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:
9.1. Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade hodnotou uvedenou vo výzve na
predkladanie ponúk podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. Ak uchádzač nie je platcom
DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ nie je platcom
DPH.
9.2. Úspešný uchádzač uskutoční dodanie tovaru na základe objednávky vystavenej
objednávateľom, Faktúra bude vystavená a splatná v termínoch podľa bodu 11.4.
9.3. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Celková
cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
9.4. Splatnosť predloženej faktúry je do 30 dní v štyroch rovnopisoch po riadnom
a úplnom odovzdaní diela objednávateľovi zhotoviteľom.
9.5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil výpočet celkovej sumy na
formulári, ktorý je prílohou č. 1 predmetnej výzvy na predkladanie ponúk.
10. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
 Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať služby, ktoré sú predmetom zákazky.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj neoverenú kópiu, resp. scan predmetného
dokladu
 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia, podľa §32 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa tejto Výzvy podpísanú štatutárnym
zástupcom uchádzača;
11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: od 30.01.2019 do 15.02.2019 do 10:00 hod.
Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote predkladanie
ponúk na adresu: Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov. Ponuky je možné
doručiť na uvedenú adresu osobne, alebo poštou.

2

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
Celková cena vrátane DPH v eur: Celkovú cenu za poskytnutie služieb s dopravou
na miesto určenia uchádzač v ponuke určí ako súčin predpokladaného množstva
a jednotkovej ceny. Celkovú cenu je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta
a vyjadriť v EUR.
Pravidlá uplatnenia kritéria:
V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať celková cena vrátane DPH,
zaokrúhlená na dve desatinné miesta v eurách. Verejný obstarávateľ na základe
doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej
ceny (ponuka sa
umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu (najvyššie poradie určené podľa
počtu doručených ponúk). Úspešným uchádzačom sa stane ten, kto predloží ponuku s
najnižšou celkovou cenou.
13. Podmienky týkajúce sa objednávky:
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude
uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ
prijíma.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného
obstarávania bude vystavenie objednávky na dodanie služby.
14. Ostatné požiadavky
14.1.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný
obstarávateľ je v zmysle zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č.
211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie.
14.2.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej
zmluvy v centrálnom registri zmlúv a dokumentov v profile podľa §117 zák. č.
343/2015Z.z. v aktuálnom znení.
14.3.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako zhotoviteľ, musí udeliť v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. Uchádzač zároveň súhlasí,
v prípade kontroly, s vykonaním internej kontroly a auditu.
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z
nasledovných dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto
Výzve.
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené .
Proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani
námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi
všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
ponuku prijíma.
Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k splneniu, resp. úspešný uchádzač odmietne
plniť podľa objednávky, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie objednávky
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
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Ak nedôjde k uzatvoreniu objednávky ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie objednávky uchádzača,
ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
16. Dátum odoslania výzvy záujemcom a zverejnenia výzvy na mieste v obci obvyklom:
30.01.2019 do 15.02.2019.

V Lenartove, dňa: 30.01.2019
V súlade so zák. č. 343/2016Z.z. v aktuálnom znení vypracovala:
Mgr. Jana Frandoferová, kontaktná osoba verejného obstarávateľa

..................................
Ing. Jana Bľandová, MBA- starostka obce
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