
Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

Prieskum trhu - rekonštrukcia strechy kultúrneho domu Kysak

Z dôvodu havarijného stavu strechy budovy kultúrneho domu v Kysak, z dôvodu zatekania, je nutná okamžitá 
výmena existujúcej krytiny a výmena žľabov a zvodov. Súčasťou rekonštrukcie je zateplenie strechy a 
rekonštrukcia bleskozvodu. 
1.	Dodávka a montáž hydroizolačnej PVC fólie hrúbky 1,5 mm
2.	Dodávka a montáž geotextílie - separačná vrstva
3.	Dodávka a montáž tepelnej izolácie - EPS 100 S hr.  120 mm
4.	Dodávka a montáž kotviaceho materiálu pre fóliový systém
5.	Dodávka a montáž kotviaceho materiálu pre tepelné izolácie
6.	Dodávka a montáž prvkov z pofóliovaného plechu 
7.	Opracovanie detailov na streche - izolácia rohov, kútov, vtokov, prestupov  cez strechu, vrátane dodania pvc 
prvkov
8.	Dodávka a montáž oplechovania atiky a odkvapu pofóliovaným plechom 
9.	Dodávka a montáž žľabov r.š. 330 mm - lakoplast, vrátane hákov, čiel, rohov
10.	Dodávka a montáž zvodov pr. 120 mm - lakoplast, vrátane objímok
11.	Dodávka a montáž zberných kotlíkov
12.	Dodávka a montáž kolien pr. 120 mm
13.	Dodávka a montáž drevených hranolov po obvode strechy v mieste žľabov - podklad pre ukotvenie hákov a 
ukončenie tepelnej izolácie, vrátane kotviaceho materiálu
14.	Dodávka a montáž krycieho lakoplastového plechu- prekrytie hranolov
15.	Dodávka a montáž líšt z pozinkovaného plechu so zatmelením na sokel
16.	Náklady na lešenie, lávky
17.	Demontáž a spätná montáž bleskozvodov, nové držiaky
18.	Likvidácia odpadu - uloženie odpadu na skládku, odvoz odpadu
19.	Presun hmôt pre izolácie - zvislá a vodorovná doprava, dopravné náklady, zabezpečovacie náklady
20.	Rekonštrukcia bleskozvodu.
Rozsah dodávky a montáže je uvedený v prílohe výzvy: vyzva_1372021.xlsx, fotodokumentácia

VÝZVA č. 

Názov: Obec Kysak
Sídlo: Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak
Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák – starosta obce
IČO: 00324400
DIČ: 2021244841
Bankové spojenie: Prima banka a.s., Košice
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001

Kontakt:
Web stránka:  www.kysak.sk
email: starosta@kysak.sk
tel: +421 55 7290 591
mobil: +421 905 837 036

1. 	Identifikácia verejného obstarávateľa:

2. 	Predmet zákazy:

3. 	Opis predmetu zákazky:

4. 	Lehota na predkladanie ponúk:

5. Miesto predkladania ponúk:

a) 	Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak
b) 	Pri doručení e-mailom ponuku doručte na adresu: podatelna@kysak.sk
c) 	Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu: Obec Kysak, Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak

6. 	Jazyk ponuky:

a) Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
b) Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne 
predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

03.08.2021 12:00:00

137 2021

na predloženie ponuky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

/

a) Lehota na predkladanie návrhov:
b) Ponuku prosíme predložiť poštou alebo elektronicky na: podatelna@kysak.sk
c) 	Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá 

č.s.: 247 2021/

Nie bežne dostupná

Podlimitná - stavebné práce - limit  180.000 € - zverejnená na profile obce



a) Najvýhodnejšia ponuka z hľadiska technických parametrov, ceny a dodacích podmienok.
   - 	V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH,
   - 	V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH. Na skutočnosť, že nie je   
platcom DPH upozorní. 
   -  	Cenu žiadame stanoviť položkovite na celý predmet zákazky a musí obsahovať konečne ceny v EUR s DPH 
(vrátane dopravy a vyloženia do miesta plnenia). 
b) Ponuka, ktorá nebude kompletná (nebude obsahovať všetky položky predmetu zákazky) sa nebude 
vyhodnocovať.

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Zmluva o dielo - predložiť návrh

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru a uskutočnenia stavebných prác

Kultúrny dom Kysak 146, 044 81 Kysak

9. Doplňujúce doklady a informácie

do 10.9.2021

a) Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne (e-mailom) oznámi všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi, ktorý 
splní podmienky uvedené v opise predmetu zákazky a predloží najnižšiu cenu, oznámi že jeho ponuku prijíma. 
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o 
verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky. V prípade, že verejnému  obstarávateľovi 
bude doručená len ponuka od jedného uchádzača v zmysle interných predpisov sa prieskum trhu zopakuje. Ak aj 
po opakovanom prieskume trhu predloží ponuku iba jeden uchádzač, bude sa hodnotiť ponuka tohto uchádzača.
b) Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená, na internetovej stránke: www.kysak.sk
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu zrušiť verejné obstarávanie.
d) Termín dodania služby/ tovaru: 

7. Kritéria na vyhodnotenie ponuky

Ing. Ľubomír Krajňák 
Starosta obce

23.07.2021Vyhlásená dňa:

Príloha:


