Obec LÚČKA
Lúčka 59, 087 01 Giraltovce
054/7365131, 0905 205 129
e-mail: topl.lucka@stonline.sk, web:www.oculucka.sk
VÝZVA
na predkladanie ponúk
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a
služby s názvom
„Dom Nádeje – rekonštrukcia schodov II. etapa“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Lúčka
Sídlo: Lúčka 59, 087 01 Giraltovce
IČO: 00595764
DIČ: 2020777572
Telefón: 054/736 51 31
Kontaktná osoba
vo veciach technických: Mikuláš Mašlej, starosta obce (kontakt mobil: 0905 205 129)
E-mail: topl.lucka@stonline.sk
2. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Lúčka, Lúčka 59, 087 01 Giraltovce.
3. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
4. Variantné riešenie:
Nie.
5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 31.10.2019.
6. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia schodiska a zabezpečenie prístupu pre peších – chodcov
k domu nádeje a ďalej k pohrebným miestam na cintoríne.
7. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Na základe požiadaviek investora je vypracovaný nákres rekonštrukcie existujúcich schodov
k domu nádeje na p.č. 7/1 v k.ú. Lúčka.
Účelom rekonštrukcie schodiska je zabezpečenie bezpečného prístupu pre peších – chodcov
k domu nádeje.
Existujúce schodisko je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave - došlo k deštrukcii
povrchov stupníc a zábradlia schodiska vplyvom poveternostných vplyvov.
Rekonštrukcia bude pozostávať z odstránenia nesúdržných povrchov a existujúcej betónovej
dlažby na schodisku a odpočívadlách medzi ramenami schodiska a otlčenie nesúdržného
povrchu bočných múrov schodov. Pred vyspravením bude potrebné vysekanie existujúcich
stupňov v miestach 1. a 2. nového stupňa a taktiež existujúcich stupňov v miestach 9. 10. 11.
stupňa nových stupňov. Povrchy budú vyspravené betónovou mazaninou tak aby na schodoch
mohli byť osadené prefabrikované stupne PREMAC o priereze 350x150 (mm). Tie budú
prekrývané sami sebou aby vytvorili stupne schodiska o rozmere 270x150 (mm). Odpočívadlá
budú upravené položením betónovej dlažby do vrstvy štrkodrvy frakcie 0-4 a následne
vyšpárované pieskovým zásypom čo najjemnejšej frakcie. Múry schodiska budú vyspravené

cementovou maltou, obložené pôvodným obkladom. Pôvodné kovové madlá budú nahradené
novými oceľovými, ukotvenými do schodiska a upravené vhodným povrchovým náterom.
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 174,00 EUR bez DPH
9. Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti:
Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením výpisu z obchodného registra,
živnostenského listu.
10. Lehota na predkladanie ponúk:
a) 02.10.2020 do 12:00 h
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
alebo osobne na tú istú adresu do podateľne obecného úradu v Lúčke, obal ponuky musí
obsahovať:
 adresu verejného obstarávateľa,
 adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
 označenie: „Dom nádeje – rekonštrukcia schodov II. etapa NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v cenu bez DPH, výška DPH, cena s DPH. Ak
uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne označí. Cena musí obsahovať všetky
náklady spojené s prácami na zákazke.
11. Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 02.10.2020 o 15:00 h./ neverejné.
Miesto: Obecný úrad Lúčka, Lúčka 59, 087 01 Giraltovce.
12. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra bude
splatná do 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavkové ani zálohové platby.
13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH vrátane dodania na miesto určenia.
14. Ďalšie informácie:
14.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
14.2 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
 Doklady a dokumenty podľa bodu 9. tejto výzvy
 Krycí list rozpočtu - výkaz-výmer – položkový rozpočet
 špecifikáciu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
14.3 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Objednávku
vystaví verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH za
celú zákazku.
14.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Prílohy:
1) Projektová dokumentácia
2) Sprievodná správa
3) Krycí list rozpočtu – výkaz-výmer

V Lúčke, dňa: 10.09.2020

Mikuláš Mašlej
Starosta obce

