Obec LÚČKA
okres Svidník

Príloha č. 1

Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk za účelom výberu úspešného uchádzača
Verejný obstarávateľ pre výber úspešného uchádzača predmetu zákazky „ABY LÚČKA
BOLA ZELENÁ“, podľa § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní) pre daný účel Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na uvedený predmet
zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Tel.:
e-mail:
Kontaktná osoba:

Obec Lúčka, Lúčka 59, 087 01 Giraltovce
Mikuláš Mašlej, starosta
00595764
+421 905 205 129
topl.lucka@stonline.sk
Mikuláš Mašlej, +421 905 205 129

2. Názov predmetu zákazky:

„ABY LÚČKA BOLA ZELENÁ“

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky bude odvodnenie a úprava verejného priestranstva s osadením prvkov
drobnej architektúry, výsadba zelene a sadové úpravy pri Obecnom úrade v Lúčke a okolia.
4. Druh zákazky:
Predmetom zákazky budú stavebné a parkové úpravy s dodaním prvkov drobnej architektúry.
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH a s DPH: (výkaz-výmer)
V rámci výzvy sa predkladá osloveným potencionálnym uchádzačom príloha č. 2 výkaz-výmer.
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je možné.
7. Miesto a termín dodania:
Miesto realizácie stavebných a sadovníckych prác a dodanie prvkov drobnej architektúry:
- parcela „E“ č. 308/2 na LV č. 880 pri Obecnom úrade v Lúčke.
- termín dodania 30 dní od podpisu zmluvy.
8. Obchodné podmienky financovania predmetu zákazky:
8.1 Predmet zákazky bude financovaný v rámci „Programu Obnova dediny na rok 2019“.
8.2 Dodanie zákazky bude na základe zmluvy o dielo.
8.3 Cena za poskytovanie predmetu zákazky bude dohodnutá na základe vyhodnotenia ponúk.
Cena predmetu plnenia bude maximálna a konečná.
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9. Obsah cenovej ponuky:
Ponuka musí obsahovať doklad o oprávnení poskytovať službu (kópia):
 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická
osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická
osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. doklad
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
Návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 tejto výzvy ( výkazu výmer), podpísaný osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo
zastupujúcou osobou uchádzača, ktorá je oprávnená zastupovať uchádzača na základe dokladu,
ktorého kópia musí byť súčasťou ponuky.
10. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:
Pre daný účel stanovuje verejný obstarávateľ nasledovné kritérium na vyhodnotenie
cenových ponúk:
a) Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena (s DPH) celkom za celý predmet
zákazky.
11.Lehota a miesto na predkladanie cenovej ponuky:
Oslovený subjekt (uchádzač) predloží jednu cenovú ponuku:
a) poštou s označením hesla súťaže: „ ABY LÚČKA BOLA ZELENÁ“ – Neotvárať!
Do 22.05.2019 do 15,00 hod.
b) osobne v lehote na predkladanie ponúk do 22.05.2019 do 15,00 hod.
adresa na doručenie: Obec Lúčka, Lúčka 59, 087 01 Giraltovce
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – vyhodnotenie cenových ponúk pri ich
využití pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou:
12.1. Do procesu vyhodnocovania cenových ponúk zadávania zákazky s nízkou hodnotou budú
zaradené len cenové ponuky oslovených subjektov, ktoré dali súhlas s využitím predloženej
cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou a splnili požiadavky a podmienky
uvedené v tejto výzve.
12.2. Oslovené subjekty pre daný účel majú postavenie uchádzača.
12.3. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači e-mailom oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia cenových ponúk.
12.4. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh zmluvy o dielo na realizáciu predmetu zákazky.
Začiatok realizácie projektu do troch dní od podpisu zmluvy o dielo.
12.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo budú z iných dôvodov neprijateľné.
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12.6. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom
obstarávaní znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
12.7. Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní
stanovené formálne pravidlá procesu a postupu, ich zadávania a verejný obstarávateľ pri zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu
zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a cene, všetko za dodržania základných
princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže.
12.8. Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjekty predkladateľov cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe predloženej cenovej
ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy, vystavenie objednávky, alebo na plnenie predmetu
zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej predložením.
12.9. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia faktúry a dodaní predmetu zákazky.
12.11. Ak bude mať faktúra vady daňového dokladu, bude vrátená poskytovateľovi a lehota
splatnosti faktúr 60 dní začne plynúť od doručenia opravenej faktúry.
S pozdravom
V Lúčke 06.05.2019
------------------------------------Mikuláš Mašlej,
starosta obce
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