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Výzva na predkladanie ponúk 

(Zákazka s nízkou hodnotou) 

 
 

Obec Lenartov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) 
Vás vyzýva v súlade s § 5 od. 4 a  § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky pre projekt 
„Vypracovanie Projektovej dokumentácie (ďalej len PD) v rozsahu pre stavebné konanie  
v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu: Komunitné centrum v obci Lenartov“. 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

obec Lenartov 

Obecný úrad Lenartov 

Lenartov 37 

086 06 Malcov 

IČO: 00322270 

Zastúpená: Ing. Jana Bľandová, MBA, starosta obce  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:     ARDE, s.r.o. - Ing. Július FEDÁŠ  
Telefón:                    0940892989  
E-mail:                                         arde.fedas@gmail.com 

 
2. Miesto uskutočnenia: 

Obec Lenartov  
 

3. Opis predmetu obstarávania: 
Predmetom zákazky je: 
„Vypracovanie Projektovej dokumentácie (ďalej len PD) v rozsahu pre stavebné konanie  
v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu: Komunitné centrum v obci Lenartov“ 

  
Krátky opis zákazky: 

 

Objekt komunitného centra v obci Lenartov bude dvojpodlažný bez podpivničenia, 
zastrešený sedlovou strechou s plechovou krytinou. Nosný systém budovy budú tvoriť 
obvodové a vnútorné nosné steny. Dispozičné riešenie objektu komunitného centra bude 
pozostávať z miestností na prvom nadzemnom podlaží zo zádveria, vstupnej chodby, 
dielne, skladu, schodiska, chodby, wc mužov s predsieňou, wc žien s predsieňou, 
ekonomátu, kotolne, strediska osobnej hygieny, hygienického zariadenia a kancelárie. Na 
druhom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať dve klubové miestnosti, chodba, schodisko 
a kuchynka. Podlahová plocha objektu bude 244,49 m2. 
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Objektová skladba: SO 01 Vlastný objekt, SO 02 Vodovodná prípojka, SO 03 
Kanalizačná prípojka, SO 04 Elektrická prípojka, SO 05 Spevnené plochy. 

      
Celková dokumentácia spracovaná v 6-tich vyhotoveniach + digitálne a to 1x 

rozpočet; 1x Výkaz výmer - Zadanie; 1 x PD na CD nosičoch  
 

Spoločný slovník obstarávania: 
Hlavný slovník:  71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a 

inšpekčné služby  
Doplňujúce predmety:  71200000-0 Architektonické a súvisiace služby  

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov  
71244000-0 Výpočet nákladov 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:   

10 433€ bez DPH 
 
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu 
vyjadrených v ust. § 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
5. Rozdelenie na časti:  

Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky  
 
6. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:  

20.02.2017 
 

7. Financovanie zákazky: 
Zákazka bude financovaná z fondov EÚ: Operačný program Ľudské zdroje, štátneho 
rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 
8. Lehota a miesto  na predloženie ponuky:  

Ing. Július Fedáš 
E-mailom: arde.fedas@gmail.com  
alebo písomne na adresu: ARDE, s.r.o. 

     Kellerová 1 
    085 01 Bardejov 
najneskôr dňa: 17.1.2017 do 08:30 hod. 
 
Ak uchádzač predkladá ponuku v písomnej podobe predloží ju v uzavretom obale v termíne 
predkladania ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky. 
 Ponuka musí byť označená:   

1. Adresa predkladania ponúk 
2. Adresa uchádzača 
3. Označenie „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“ 

Označené heslom: PD KC Lenartov 
 

9. Lehota a miesto otvárania ponúk: 

mailto:arde.fedas@gmail.com
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17.1.2017 o 10:00 na adrese:  ARDE, s.r.o. 
     Kellerová 1 
     085 01 Bardejov 

 
10. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu 
 poskytuje službu a predložila ponuku. 

Predložená ponuka musí obsahovať:  
- Identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a 

priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ 
DPH, kontaktné telefónne číslo a email-ovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho 
orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača 

- Ponukový list, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na dodanie požadovanej služby s 
uvedením celkovej ponúkanej ceny za poskytnutie celého predmetu zákazky bez DPH a 
celkom s DPH. Ponukový list musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho 
orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača. V prípade ak uchádzač nie je 
platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke. 

- Záujemca predkladá doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky 
a to: 

o živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá 
fyzická osoba -  podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ ), môže byť aj 
výpis stiahnutý z internetu, alebo 

o výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická 
osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), môže byť aj výpis stiahnutý 
z internetu, alebo 

o Iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad. 
- Uchádzač ako súčasť ponuky predloží doklad za minimálne jednu osobu a to odbornú 

spôsobilosť v Certifikácii budov v oblasti Tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a 
budov. Požaduje sa aby táto osoba mala odbornú spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 
znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie 
(uchádzač predloží predmetné osvedčenie), čo preukazuje uchádzač na základe 
osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 
resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. 

- Uchádzač ako súčasť ponuky predloží doklad za minimálne jednu osobu s Autorizačným 
osvedčením v kategórii Certifikát pre projektovanie pozemných stavieb vydaný 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov, resp. iný ekvivalentný doklad vydaný v 
krajine Európskej únie. 

- Uchádzač predloží Osvedčenie za minimálne jedného oprávneného statika stavieb v 
zmysle platných právnych predpisov, vydaný Slovenskou komorou stavebných 
inžinierov, resp. iný ekvivalentný doklad vydaný v krajine Európskej únie. 

- V ponuke uchádzač (Autorizovaný stavebný inžinier) predloží čestné vyhlásenie, že 
je/bude poistený v zmysle zákona o autorizácii stavebných inžinierov, nakoľko Verejný 
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obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača k podpisu zmluvy uvedené 
poistenie. 

- Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže. 
- Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke 

uchádzača musí byť vyjadrená v mene Eur a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

- Uchádzač v prípade úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy 
a relevantných informácii nakoľko verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 
211/2000 Z. z. o slobode informácii povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je 
financovaný z verejných financií. Tento súhlas musí byť uvedený v zmluve bez 
akýchkoľvek výhrad a časových obmedzení. 

- Všetky prílohy vypracované uchádzačom musia byť riadne podpísané. 
 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena v € spolu s DPH. 

 
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom 
písomnou alebo elektronickou formou. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: 

a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 
 
 
V Lenartove,  09.01.2017 
 
S pozdravom 
 
         Ing. Jana Bľandová, MBA 
              Strarosta obce  


