OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA
Obecný úrad, 032 23 Liptovská Sielnica 75
Výzva na predloženie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
3/2013 - ,,Výmena okien na obecnom úrade a materskej škole“
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,verejné obstarávanie“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Liptovská Sielnica
Sídlo: 032 23 Liptovská Sielnica 75
IČO: 00 315 419
DIČO: 2020581475
Kontaktná osoba: Dušan Sokol, starosta obce
Telefón: 044/55 97 211, 0903/175 268
E-mail: obecls@liptsielnica.sk
Internetová adresa: www.liptovskasielnica.sk
Druh verejného obstarávateľa a jeho zatriedenie podľa zákona:
Obec Liptovská Sielnica je právnickou osobou, ktorá sa riadi zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení. Zatriedenie obstarávacieho subjektu je podľa § 6 ods. 1 b) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní.
Hlavný predmet činnosti:
Verejná správa.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov:
Nie.
2. Názov predmetu zákazky:
Výmena okien na obecnom úrade a materskej škole.
Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou - práca.
Druh postupu verejného obstarávania:
Prieskum trhu na základe predloženia cenových ponúk.
Predmet zákazky:
Riešenie kritického stavu okien na obecnom úrade a materskej škole v Liptovskej Sielnici.
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom obstarávania je výmena hliníkových okien. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace
služby spojené s montážou, demontážou a dopravou na miesto uskutočnenia prác.
Obecný úrad Liptovská Sielnica:
- výmena 7 ks hliníkových okien: 5 ks štandardné, 2 ks s ventilačným systémom
- rozmer: 1 - krídlové 1190/1770

- profil: PVC
- farba: biela
- výplň: sklo číre - cenová ponuka na: dvojsklo, trojsklo
- štandardné kovanie, hliníkový rámik
- bez parapetných dosiek
- otváranie ľavé alebo pravé bude dohodnuté priamo pri obhliadke
- bližšie informácie v prílohe č. 1
Materská škola Liptovská Sielnica:
- výmena hliníkových okien v prílohe č. 2
- rozmer: v prílohe č. 2
- profil: PVC
- farba: biela
- výplň: sklo číre - cenová ponuka na: dvojsklo, trojsklo
- štandardné kovanie, hliníkový rámik
- bez parapetných dosiek
- otváranie ľavé alebo pravé bude dohodnuté priamo pri obhliadke
- bližšie informácie v prílohe č. 2
Termín obhliadky je stanovený na každý pracovný deň od 8,00 - 15,00 hod. na základe vopred
dohodnutého telefonického hovoru (044/55 97 211).
Predpokladaná hodnota zákazky:
5.000,- EUR (s DPH) - obec nie je platcom DPH.
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie.
Variantné riešenie:
Nepripúšťa sa.
Lehota na predkladanie ponúk:
do 3. októbra 2013 do 12,00 hod.
Miesto na predkladanie ponúk:
osobne: Obecný úrad Liptovská Sielnica - podateľňa
poštou: Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75
e-mailom: obecls@liptsielnica.sk
Jazyk a mena ponuky:
Ponuky a ďalšie doklady sa predkladajú vo verejnom obstarávaní v štátnom jazyku.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť navrhovaná podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách
v z.n.p. v eurách (EUR).
Ak uchádzač nie je platcom DPH je povinný upozorniť na túto skutočnosť a navrhovanú cenu
uvedie vrátane DPH.
3. Podmienky financovania:
Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce
podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v lehote splatnosti
faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

Podmienky účasti uchádzačov:
- predložená ponuka,
- meno, priezvisko a kontakt osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť
poskytnutých informácií a referencií.
4. Vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ bude v procese vyhodnocovania ponúk postupovať v zmysle zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Do výberového konania budú zaradené len ponuky, ktoré
budú spĺňať podmienky uchádzačov.
Kritéria hodnotenia ponúk:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.
Rozhodujúcim kritériom bude kvalita a cena za dodanie predmetu zákazky.
Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk ako prieskum trhu sa uskutoční dňa 4. októbra 2013.
Použitie elektronickej aukcie:
Nie.
5. Ďalšie informácie:
Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve. Všetky výdavky spojené
s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní)
oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk - výsledok prieskumu trhu.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je
možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných cenových
ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného
obstarávateľa v zmysle § 42 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.
6. Dátum zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa:
30. septembra 2013

V Liptovskej Sielnici dňa 27.09.2013
Za správnosť: Dušan Sokol, starosta obce

