Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Slovenská Ľupča
Sídlo: Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 00313823
DIČ: 2021121421
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mgr. Roland Lamper
tel. č. kontaktnej osoby: 048 / 47 232 15, 0903 940 850
e-mail kontaktnej osoby: starosta@slovenskalupca.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.slovenskalupca.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Oprava strešného plášťa Materskej školy v Slovenskej Ľupči
4. Druh zákazky:

stavebné práce

5. Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác: obec Slovenská Ľupča
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky):
uzatvorená bude zmluva o dielo,
lehota na realizáciu zákazky je od 1.6.2022 do 31.12.2022, až po nadobudnutí účinnosti
zmluvy o poskytnutí o príspevku, obec preferuje realizáciu diela počas letných prázdnin,
fakturované budú skutočne vykonané práce po odovzdaní stavby na základe
odovzdávacieho protokolu, doba splatnosti faktúr je 14 dní od vystavenia.
7. Opis predmetu zákazky:
Oprava strešného plášťa Materskej školy v Slovenskej Ľupči je podrobne špecifikovaná v
priložených dokumentoch: Sprievodná správa, Celková situácia, Projektová dokumentácia,
Výkaz výmer, záväzný vzor textu Zmluvy
8. Spoločný slovník obstarávania:
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
49 500,09 eur bez DPH
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Dielo bude financované z poskytnutého príspevku pre aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie
kapacít predškolských zariadení a z rozpočtu obce, fakturované budú skutočne vykonané

práce po odovzdaní stavby na základe odovzdávacieho protokolu, doba splatnosti faktúr je
14 dní od vystavenia
11. Podmienky účasti:
Dodávateľ musí byť oprávnený vykonať požadované stavebné práce, nesmie mať uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
Kritériom výberu najlepšej ponuky je: najnižšia celková cena v EUR s DPH za úplnú
opravu strešného plášťa Materskej školy v Slovenskej Ľupči v špecifikácii podľa ods. 7
tejto výzvy a jej príloh.
Uchádzač s najnižšou ponúkanou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí.
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 11. marca 2022 do: 10:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
Cenovú ponuku predložte e-mailom (starosta@slovenskalupca.sk). Rozhodujúci je termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
15. Požadovaný obsah ponuky:
Cenovú ponuku vypracujte úplným ocenením všetkých položiek pripojeného Výkazu výmer.
16. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy,
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti
a požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným
uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Názov projektu: OPRAVA STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY V
SLOVENSKEJ ĽUPČI, Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou, Miestna akčná
skupina (MAS): Banskobystrický geomontánny park, Operačný program: Integrovaný

regionálny operačný program, Kód výzvy: IROP-CLLD-T472-512-003, aktivita D2
Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 25.2.2022
Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprievodná správa
Celková situácia
Projektová dokumentácia
Výkaz výmer
záväzný vzor textu Zmluvy

