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O B E C   L I  P O V E C 
Lipovec 32, 980 23 Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota 

IČO: 00649937  

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                              
                     

  ZÁUJEMCOVIA 

 

                     

 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka T o m á š o v c e  

 OcÚ-2020/018 Mičudová/0915 818861 18.08.2020 
                                                                                                        

Vec 

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ  

 

Obec Lipovec, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o VO“), 

Vás vyzýva k predloženiu cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác v rámci zákazky:  

„Výmena strešnej krytiny na ObÚ Lipovec“ 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 Zákona o VO. Pokiaľ 

všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 3 písm. 

c) Zákona o VO a súčasne budú rovnaké alebo vyššie ako 5 000 eur bez DPH, Vaša ponuka 

bude zároveň slúžiť ako cenová ponuka pre účely výberového konania na civilnú zákazku 

s nízkou hodnotou, ktoré sa ďalej bude riadiť ustanoveniami §  117 Zákona o VO. 

 

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov organizácie: Obec Lipovec 

Adresa organizácie: Lipovec 32, 980 23 Teplý Vrch, okr. Rimavská Sobota 

IČO: 00649937 

Krajina: Slovenská republika        

Internetová adresa organizácie:  www.obeclipovec.sk   

Adresa profilu verejného obstarávateľa : 

https://www.obeclipovec.sk/zverejnovanie/verejne-obstaravanie/   
Kontaktné miesto: Obec Lipovec, Lipovec 32, kancelária starostu 

Kontaktná osoba: Ing. Janka Mičudová 

Telefón: +421 915818861 

E-mail: starosta@obeclipovec.sk  

Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode 

výzvy.  

 

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

„Výmena strešnej krytiny na ObÚ Lipovec“. 

 

http://www.obeclipovec.sk/
https://www.obeclipovec.sk/zverejnovanie/verejne-obstaravanie/
mailto:starosta@obeclipovec.sk
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 3. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

 

4. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby: 

Obec Lipovec, Lipovec 32, okr. Rimavská Sobota, Slovenská republika. 

 

5. Výsledok verejného obstarávania: 

Zmluva o dielo a následná fakturácia po zrealizovaní predmetu zákazky. 

 

6. Stručný opis zákazky: 

Uskutočnenie stavebných prác v rámci realizovanej stavby „Výmena strešnej krytiny na ObÚ 

Lipovec“, kde predmetom zákazky je demontáž starej krytiny, oprava krovu a montáž novej 

škrydloplechovej krytiny s príslušenstvom vrátane izolačnej fólie a odkvapového systému. 

Hlavný slovník obstarávania (CPV): 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 

Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky: zadanie s výkazom výmer je 

v Prílohe č.1 tejto výzvy spolu s nákresmi strechy.  

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu 

zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a 

spracovanie ponuky. Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne podmienky 

miesta realizácie, na podklady poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky odporúčame 

obhliadku vykonať a to telefonickom dohovore s kontaktnou osobou a to od 19.08.2020 do 

28.08.2020 v čase od 08.00 hod do 16.00 hod. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: vzíde z prieskumu trhu. 

 

8. Termín realizácie zákazky: do 30.11.2020. 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Predmet zákazky bude čiastočne financovaný z dotácie so štátneho rozpočtu poskytnutej 

Ministerstvom financií SR a čiastočne s vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 

10. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

v rozsahu predmetu zákazky – uvedenú skutočnosť si verejný obstarávateľ preverí z 

dostupných informačných systémov verejnej správy, 

b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – predložením čestného 

vyhlásenia o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

11. Jazyk ponuky: štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

12. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe (môže byť aj 

vo forme scanu): 

a) Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní – Príloha č.2 tejto výzvy 

b) vyplnená Príloha č.1 Zadanie zákazky 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 31.08.2020 do 12:00 hod. 

 

14. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020 
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15. Miesto na predloženie ponúk: 

Ponuky musia byť doručené elektronicky na adresu starosta@obeclipovec.sk , osobne 

alebo poštou na adresu Obec Lipovec, Lipovec 32, 980 23 Teplý Vrch, okr. Rimavská 

Sobota. 

Na obálku resp. do predmetu e-mailovej správy žiadame uviesť:  

„CP – Výmena strešnej krytiny na ObÚ Lipovec“. 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH v EUR na celý predmet. V prípade, že 

uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie. 

 

17. Ďalšie informácie 

Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, zaslané na inú adresu, zaslané inak, v inom 

jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, 

alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo ponuka uchádzača nebude spĺňať 

požadované technické špecifikácie na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie 

cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a 

vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.  

Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky vo Výkaze výmer (predmetné 

položky) odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, 

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo 

vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, záujemca môže tieto špecifikácie 

nahradiť v cenovej ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími 

vlastnosťami. Takto nahradené položky Výkazu výmer odporúčame v cenovej ponuke 

farebne zviditeľniť. 

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa 

uvedenými v tejto výzve. Uchádzač  nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa 

akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok 

súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 

platnom znení nie je možné podať námietky. 

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

uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk s 

uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v 

zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.  

 

 S pozdravom 

 

 

 

                                                                                        Ing. Janka Mičudová v.r. 

           starostka obce 

  

     

Prílohy: 

1. Zadanie zákazky 

2. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní 

mailto:starosta@obeclipovec.sk

