
 
 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
pre verejného obstarávateľa v zmysle §6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), na zákazku, ktorá nie je 

bežne dostupná na trhu a nespadá do limitu podlimitných zákaziek v zmysle § 4 ods.3 zákona o verejnom 

obstarávaní v platnom znení 

 

 
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

 

Názov organizácie: Obec Litmanová 

Adresa organizácie: Litmanová 79 

IČO: 00330019 

     Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kormaník 
Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie: www.litmanova.sk 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Kormaník 
Telefón: 0911 887 032 

E-mail: starosta@litmanova.sk 
 

Ďalšie informácie možno získať na adrese uvedenej v tomto bode výzvy.  

 

II. OPIS  

Názov predmetu zákazky:  

Stavebné úpravy kuchyne materskej školy Litmanová 

  Druh zákazky:  
Zmena dokončenej stavby s cieľom dosiahnuť stavebnými úpravami splnenie požiadaviek RÚVaZ 

na prevádzku kuchyne v MŠ.  Zmluva o poskytovaní služieb bude uzavretá s úspešným 

uchádzačom v súlade s obchodnými podmienkami určenými v tejto výzve a nasl. zák. č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení platných predpisov. 

 

Hlavné miesto poskytovania služieb: Materská škola Litmanová, 

 

Termín realizácie : 1.7.2018 .. 31.8.2018 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

35 532,23 € bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa projektu. 

 

Opis zákazky:  
Predmetom zákazky je prestavba priestorov kuchyne v Materskej škole Litmanová za účelom 

splnenia požiadaviek na danú prevádzku. Projekt je zverejnený na internetovej adrese obce : 

www.litmanova.sk. Ďalšie podklady sú k dispozícií k nahliadnutiu na obecnom úrade. 

 

III. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 

Oprávnení uchádzači : 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a to musí disponovať dokladom na oprávnenie 

poskytovania predmetnej služby.  
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 v súlade s § 26 ods.1 písm. f/ zákona č. 25/2006 Z. z. uchádzač predloží - doklad o oprávnení 

poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, nie starší ako 3 mesiace, stačí neoverená 

kópia, overený doklad sa doloží pri podpise zmluvy 

 uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže predložiť doklad o zápise formou 

elektronického odpisu. 

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE  

Komplexnosť dodávky :   

Uchádzač predloží ponuky na celý predmet obstarávania bez variantných riešení..  

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:  Nie.  

 

Požadované zábezpeky a záruky:  Nepožadujú sa.  

 

Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu  

 

Obhliadka: Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku stavby.  

 

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

 

Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: 

Ponuky musia byť predložené osobne, poštou, kuriérom, formou e-mailu.  

V prípade doručenia osobne, poštou alebo kuriérom musí byť samostatná obálka nepriehľadná, 

uzatvorená a označená údajmi: 

a) Adresa verejného obstarávateľa: 

b) Adresa uchádzača 

c) Označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ – VO KUCHYŇA MŠ“ 

d) Predmet zákazky: „Stavebné úpravy kuchyne materskej školy Litmanová “. 

V prípade zaslania ponuky e-mailom ju uchádzač zašle na adresu: starosta@litmanova.sk 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.06.2018. 

 

V. OBSAH PONUKY  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

 Identifikačné údaje uchádzača na samostatnom liste, 

 Cenovú ponuku uchádzača, 

 Doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky – v prípade zaslania 

formou e-mailu postačuje sken dokladu vo forme PDF; 

 Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb. 

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK  

Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytovanie služieb, uvedená v ponuke uchádzača, 

bude vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet zákazky. 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 

znení a musí byť stanovená ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s 

požadovanou službou. 

Uchádzač uvedie cenu v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

- sadzba DPH a výška DPH* 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH* 

*v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v dokumente cenovej ponuky 
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena 

Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené v 

súťažných podkladoch. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena 

zákazky bez DPH a ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH. 

 

Spôsob vyhodnotenia ponúk: 

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý po vyhodnotení splnenia podmienok týkajúcich sa 

zákazky špecifikovaných v bode III. predložených ponúk predloží najvýhodnejšiu ponuku 

z hľadiska najnižšej celkovej hodnoty požadovaných služieb s DPH/bez DPH (s ohľadom na to či 

uchádzač je alebo nie je platcom DPH) pri dodržaní kvality dodaného materiálu uvedeného v 

projekte. S víťazom bude uzavretá Zmluva o Poskytovaní Služieb /podľa zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov/ alebo vystavená objednávka od verejného 

obstarávateľa na poskytovanie služieb. 

 

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY  

Typ zmluvy:  
     Zmluva o poskytovaní služieb  

Obchodné podmienky:  

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a úveru. 

 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákaziek v zmysle §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení nie je možné podať námietky . 

 

Verejný obstarávateľ zruší súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle §9 ods.9 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k 

uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti s uchádzačom, 

ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 

 

 

Dátum zaslania výzvy:  09.05.2018 

 

Termín predkladania ponúk - do 25.05.2018, do 14,00 hod. 
 

Termín otvárania obálok 25.05.2018, o 15,00 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ing. Ján Kormaník    

 

 

 

starosta obce 






