
Výzva na predkladanie ponúk 
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov   

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

    Názov organizácie: Obec Ladce 
    IČO: 00317438 
    DIČ: 2020610933 
    Sídlo organizácie: Obec Ladce, Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce 
    Zastúpená: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce 
    Telefón: 042 4321 201,  0902 167 570      
    E-mail: starosta@ladce.sk 
    Internetová stránka: www.ladce.sk 
 
2. Názov predmetu zákazky:   
    Stavebný dozor k projektu „Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho  
    domu Ladce“ 
     
3. Typ zmluvy:  Mandátna zmluva 
  
4. Opis predmetu zákazky: 
 
    4.1. Stavebný dozor, ktorý bude prevádzaný počas realizácie projektu „Modernizácia a   
           energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce“. 

    4.2. Stavebný dozor a s tým spojená dokumentácia musí byť vypracovaná a vedená   
           v súlade s Výzvou OP Kvalita životného prostredia, OPKZP-PO4-SC431-2015- 6   
           a v súlade s metodikou výzvy. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: maximálne  22 000,00 €  
 
6. Miesto dodania: Obec Ladce – Obecný úrad v Ladcoch, Hviezdoslavova 599,  
    018 63 Ladce 
                                                         
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie  
 
8. Možnosť predloženia variantných riešení:  Nie  
 
9. Trvanie zmluvy :  do ukončenia stavebných prác na projekte „Modernizácia a   
    energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce“. 
  

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  Predmet zákazky bude  
    financovaný z poskytnutého nenávratného finančného príspevku na projekt a z rozpočtu  
    obce Ladce.  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu. Splatnosť faktúry je   
    30 dní.  
 

11. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať alebo  
      doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou v predmete  
      zákazky (fotokópia) 

 
12. Obhliadka:  Predpokladom na získanie potrebných informácií na správne vypracovanie  
      ponuky, je účasť na obhliadke miesta realizácie stavebných prác a zoznámenie sa  
      s projektovou dokumentáciou. Obhliadka však nie je povinná. Na obhliadku sa možno  

http://www.ladce.sk/


      nahlásiťť u Ing. Jaroslava Koyša, starostu obce, na telefónnom čísle 0902 167 570 alebo  
      e-mailom starosta@ladce.sk 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk:    08.09.2017 do 10.00 hod.          

 
14. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

 Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce, e-mail s.suranova＠ladce.sk 

 V prípade osobného doručenia predloží uchádzač ponuku do podateľne OcÚ Ladce u pani  
 Šedíkovej Ľubice;  
 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci   
 termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi; 
 V prípade zaslania ponuky na e-mailovú adresu je rozhodujúci dátum a čas doručenia do   
 e-mailovej schránky verejného obstarávateľa.  

 
15. Vypracovanie ponuky a označenie obalov ponúk: 
 

    15.1. Uchádzač vloží ponuku do samostatného uzatvoreného obalu alebo obálky.  
 
    15.2. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné:  
              - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na predmet zákazky Stavebný dozor  
                k projektu „Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce“ –  
                príloha výzvy, 

               - Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname  
                   vedenom profesijnou organizáciou v predmete zákazky (fotokópia). 

           
16. Spôsob určenia ceny: Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zák. č. 18/1996 Zb.  
      o cenách ako cena konečná vrátane DPH, s uvedením výšky DPH. 

    Cena pokryje všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu požadovaného predmetu  
    zákazky. 

 
17. Kritériá na hodnotenie ponúk:  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia  
      cena zákazky s DPH (najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v Eurách).  
      Porovnáva sa u platiteľov DPH cena s DPH a u neplatcov DPH celková cena. 

 
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
 

    18.1. Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej  
             obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie    
             ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a   
             bola predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk. 
 
    18.2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných  
            dôvodov: 

- Nebude predložená ani jedna ponuka, 
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám vo výzve,  
- Ponuka presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na predmet  
  zákazky. 
 

  V Ladcoch dňa  30.08.2017 
 
                                                                                                        
 

Ing. Jaroslav Koyš 
                                                                                                           starosta obce 



 
 
Príloha č. 1 
 
 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria  
na predmet zákazky Stavebný dozor k projektu „Modernizácia a energetická 

optimalizácia kultúrneho domu Ladce“ 
 
 

 
 
 
 

1. Obchodné meno uchádzača: ...................................................................................... 

 

2. Adresa alebo sídlo uchádzača: ................................................................................... 

 

........................................................................................................................................ 

 

3. IČO: ............................................................................................................................... 

 

4. Telefónne číslo, e-mail:  .............................................................................................. 

 

5. Osoba oprávnená konať v mene uchádzača (meno a priezvisko, podpis, 

pečiatka):      

            ................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Dátum:     

......................................................................................................................... 

 

  

 
 

Celková cena za predmet 
zákazky bez DPH 

Výška DPH 
Celková cena za predmet 

zákazky vrátane DPH 

   


