Obec Veľké Lovce, Obecný úrad 431, 941 42 Veľké Lovce
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Obec Veľké Lovce ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom
obstarávaní Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie
stavebných prác v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
1.Identifikácia verejného obstarávateľa .
Názov organizácie : Obec Veľké Lovce
Sídlo organizácie: Obecný úrad 431, 941 42 Veľké Lovce
IČO: 00309354
V mene ktorej koná: Ing. Libor Kráľ– starosta,
Telefón:
+421 356589121
E-mail:
obecnyurad@velkelovce.sk
Osoba splnomocnená na VO: Ing. Vladislav Omelina,tel: 0903 740983, e-mail:vladislavomelina@gmail.com
2. Predmet obstarávania.
„Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce – II.etapa“
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia chodníkov v „Hornom parku“ na základe výkazu výmer, ktorý je
prílohou Výzvy a osobnej obhliadky.
3.Spoločný slovník obstarávania( CPV) :
Hlavný predmet: 45233160-8
Doplňujúce predmety: 45233161-5
4 Komplexnosť dodávky.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.
5. Spôsob financovania – zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja, Opatrenie:Podpora základných
služieb a rozvoja obci na vidieku, aktivita1.1Úprava verejných priestranstiev a z vlastných zdrojov obce.
Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
6 Druh zákazky, Typ zmluvy.
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3 ZVO
Výsledkom zákazky bude Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác predložená podľa § 536
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na „Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce –
II.etapa“
7 Miesto a termín na uskutočnenie prác.
Zákazka„Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce – II.etapa“
sa bude realizovať v intraviláne obce Veľké Lovce , NUTS kód SK 023.
Termín uskutočnenia prác: 60 dní, najneskôr do 31.10.2019 – termín musí byť bezpodmienečne dodržaný.
8. Variantné riešenie.
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení v ponukách.
9. Náklady na ponuku a vyžiadanie súťažných podkladov.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
10. Obsah ponuky
10.1 – Doklady podľa bodu 15 výzvy
10.2 – cenová ponuka – ocenený výkaz výmer
10.3- Zmluvu o dielo vyžaduje verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača.
11. Miesto a termín predkladania ponúk.

Ponuky môže uchádzač doručiť osobne na adresu obstarávateľa: Obec Veľké Lovce,
Obecný úrad 431, 941 42 Veľké Lovce
Prípadne poštou na uvedenú adresu.
Pracovný čas: od 8.00 do 14.30 hod ( pondelok – štvrtok), 8.00 do 12.00hod ( Piatok)
Termín predkladania ponúk: 12.8.2019 do 12°° hod
12. vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 12.8 .2019 o 14.00 hod v kancelárii starostu obce Veľké Lovce
Pri vyhodnocovaní ponúk sa postupuje len podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk.
13. Lehota viazanosti ponúk a uzavretie zmluvy
Lehota viazanosti ponúk končí dňom 30.9.2019
V lehote viazanosti ponúk bude s úspešným uchádzačom uzavretá Zmluva o Dielo
na „Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce – II.etapa.“

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke.
14.1. Predpokladaná hodnota zákazky je 16 853,97,- EUR bez DPH
14.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a 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 v platnom znení.
Záujemcom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€).
15. Podmienky účasti uchádzačov
Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
15.1. §32 Osobné postavenie
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať splnenie dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné
práce v súlade s predmetom obstarávania.
15.2. §32 ods.1 písm. e) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – preukáže čestným vyhlásením

16. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
1. Kritéria výberu najvhodnejšej cenovej ponuky:
Kritérium :Najnižšia cena
Konečná celková zmluvná cena za celý zmluvný rozsah predmetu zákazky vrátane DPH , ktorou sa rozumie
konečná fakturačná zmluvná cena za poskytnutie predmetu zákazky vrátane DPH a ostaných odvodov v krajine
uchádzača vo výške platnej ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.
2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač , ktorého ponuka dosiahne najnižšiu cenu.
Ostatným uchádzačom sa určí poradie vzostupne.
17. Doplňujúce informácie:
1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ kvalifikovanú osobu na vyhodnotenie ponúk.
2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi
v lehote, že jeho ponuku neprijal.
3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti a ponúkol
najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených
a predložených uchádzačom v ponuke. Uchádzač plne zodpovedá za predloženú cenovú ponuku. Cena
ponuky sa považuje za pevnú a nemennú.
5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť
v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;




ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
nebude predložená ani jedna ponuka.

6) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Súlad výzvy so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní potvrdzuje:
Ing. Vladislav Omelina – osoba splnomocnená na verejné obstarávanie

Výzvu schválil: Ing. Libor Kráľ – starosta obce
Vo Veľkých Lovciach
Dňa 2.8.2019
Prílohy: - Výkaz výmer

