
 
 
 

 

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 „Pilotný projekt 
prestupného bývania v obci Lenartov“. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Obec Lenartov  
Obecný úrad Lenartov  
Lenartov 37 

086 06 Malcov  
IČO: 00322270 
Zastúpená: Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jana Bľandová, MBA 
Telefón: 054 470 6004 
E-mail: obeclenartov@lenartov.sk 
 
2. Opis predmetu obstarávania:  
Predmetom zákazky je: Príprava modelu nízkonákladového domu – projektová dokumentácia 

 
Krátky opis zákazky: Nízkonákladový dom je stavba, ktorú je možné postaviť s nižšími nákladmi ako je 
obvyklé, a zároveň spĺňa základné podmienky na bývanie rodiny. Táto stavba musí byť postavená 
podľa stavebného zákona a skolaudovateľná. Požadovaným výstupom zákazky je projektová 
dokumentácia k vyvinutému modelu domu. 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 
4000 € s DPH 
 
4. Rozdelenie na časti: 
Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky 
 
5. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy: 
31.03.2017 
 
6. Financovanie zákazky:  
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu z dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a z 
prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
 
7. Lehota a miesto na predloženie ponuky:  
Obecný úrad Lenartov  
Lenartov 37 

086 06 Malcov  
najneskôr dňa: 13.3.2017 do 10:00 hod. 



 
 
 
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: Nízkonákladový model domu 
 

8. Lehota a miesto otvárania ponúk:  
13.3.2017 o 11:00 na adrese: Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov 
 

9. Náležitosti cenovej ponuky:  
- názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača  
- návrh ceny  
- doklady v zmysle ods. 10 tejto výzvy 

 
10. Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní:  
Oprávnenie poskytovať danú službu preukázané kópiou dokladu o oprávnení podnikať a 
poskytovať službu a práce v predmete zákazky . Dokladom môže byť výpis zo živnostenského 
registra , výpis z obchodného registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 
osobitných predpisov (postačuje aj aktuálny elektronický výpis). 
 

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou alebo 
elektronickou formou. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, 
nebude obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej 
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných 
prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 
 

 

V Lenartove, 3.3.2017 
 

S pozdravom 
 

 

Ing. Jana Bľandová, MBA 
           Starostka obce 


