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VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na 

- určenia predpokladanej hodnoty zákazky, 

- určenia dodávateľa predmetu obstarávania  
podľa § 117 zákona NR SR č.  343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov zákazky: Stavebné práce  „Výstavba MK – ul. Vínová“ 
 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

Úradný názov:  Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

Sídlo: Mliečna 1, 040 14  Košice – Košická Nová Ves, Slovenská republika 

Štatutárny orgán:  Ing. Michal Krcho – starosta mestskej časti 

IČO:  00690996        DIČ:  2020761556 
 
Kontaktné miesto:  
Kontaktná osoba: Ing. Michal Krcho   
Telefón/Fax: 0918 630 122  
E-mail: starosta@kosickanovaves.sk  
 

 
Spoločný slovník obstarávania CPV:  
Hlavný predmet  
Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce  „Výstavba MK – ul. Vínová“ 
NUTS kód:   
 

 
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  

 „Výstavba MK – ul. Vínová“ 

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
              Realizácie stavebných prác „Výstavba MK – ul. Vínová“ 

Predmetom zákazky je výstavba miestnej komunikácie ul. Vínová v zmysle 
zadania s výkazom výmer a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa s celkovou 
plochou 420 m². 

mailto:starosta@kosickanovaves.sk
https://www.uvostat.sk/cpvkod/6346
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Verejný obstarávateľ požaduje pred vypracovaním ponuky vykonať obhliadku a 
presné zameranie predmetu zákazky priamo na mieste za účasti verejného 
obstarávateľa a následné rokovanie so starostom o požiadavkách verejného 
obstarávateľa. Náklady spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. 
Rozsah prác:  
- odstránenie existujúcich podkladov,  
- podklad zo štrkopieskov,  
- penetračný postrek,  
- obrusná asfaltová vrstva 60 mm,  
- osadenie obrubníkov,  
- odvoz sute a presun hmôt ,  
- pokládka obrusnej vrstvy len s finišerom,   minimálne 3 m v jednom zábere. 

 
Presné zadanie predmetu zákazky- Výkaz výmer ( príloha č. A) 
Obhliadku je možné dohodnúť s verejným obstarávateľom, kontakt :  
Ing. Michalom Krchom  na  tel. č.:  0918 630 122 alebo emailom: starosta@kosickanovaves.sk 
4. ZÁKLADNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY: 
Výsledkom výzvy na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky a na určenie dodávateľa predmetu obstarávania, bude 
uzavretie zmluvy na predmet zákazky . Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu 
zmluvy, ktorá musí byť v súlade s výzvou a s jeho ponukou. 

Miesto plnenia predmetu zákazky:  Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, ul. Vínová 

Termín plnenia: Na základe právoplatného stavebného povolenia 

5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA  ZÁKAZKY:  
            Bude určená na základe výsledkov tejto výzvy 
 

6. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK: 
 

Do:  24. 09. 2019     Do: 12:00 hod. 
 

7. STANOVENIE CENY:  

Podkladom pre stanovenie ceny je  ZADANIE  výkaz výmer ( Príloha A) 

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky: 
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 odvoz a likvidácia prebytočného materiálu na skládku vrátane poplatkov 

 BOZP osôb vykonávajúcich práce v súvislosti s dodávanou službou 

 bezpečné zabezpečenie výkopov počas výstavby 

 zabezpečenie prechodu pre obyvateľov do nehnuteľností počas výstavby 

 čistenie priľahlých ulíc ( Mliečna a Poľná)   v prípade znečistenia počas výstavby. 
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky potrebné náklady , spojené s vytýčením, realizáciou 
a odovzdaním stavby v zmysle schválenej PD a stavebného povolenia, dodržania BOZP, 
platných vyjadrení dotknutých orgánov, vyjadrení dotknutých správcov IS a platných STN 
noriem.  
Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality. Cenu 
je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a 
výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

8. PREDKLADANIE DOKLADOV A PONUKY: 

 

Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku a to prostredníctvom poštovej zásielky, alebo 

ponuku doručí osobne do podateľne, v uzavretej obálke s označením:   

• Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)   

• „NEOTVÁRAŤ“   

• Heslo: „Výstavba MK – ul. Vínová“ 

 Na adresu verejného obstarávateľa (alebo osobne do podateľne):  Mestská časť Košice -         

Košická Nová Ves Mliečna č. 1, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, Slovenská republika.    

Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo 
ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo 
uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na 
predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do 
úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na 
doručenie ponúk.  Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného 
obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného 
obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou 
podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
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9. PODMIENKY ÚČASTI SÚ NASLEDOVNÉ:  

Uchádzač predloží nasledovné doklady: 

 Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra (doklad o oprávnení realizovať 
predmet zákazky)  príloha č.4 

 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania v min. poistnej sume 
50 000,00 EUR (platnosť poistenia počas trvania zmluvy). Uchádzač predloží kópiu poistnej 
zmluvy. (príloha č.5) 

 Zoznam minimálneho strojového vybavenia: verejný obstarávateľ požaduje predložiť 
zoznam strojového vybavenia na daný typ predmetu zákazky: uvedie sa typ stroja, značka 
stroja, rok výroby.( príloha č. 6) 

 Vyplnené prílohy k výzve na predkladanie ponúk      príloha č.1 až č.3 
 

10. PRIJATIE PONUKY  

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade s 
výzvou a s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s 
výzvou alebo jeho ponukou alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný 
obstarávateľ  vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač 
neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to považované za odstúpenie od jeho 
ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s 
ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom. U úspešného uchádzača bude 
uplatnená objednávka. 

11. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia celková cena v € s DPH za celý predmet 
zákazky – „Výstavba MK – ul. Vínová“ 

váha kritéria 100%. 

V prípade rovnosti cien, bude uprednostnená ponuka, ktorá bola doručená skôr. 

12. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto výzvy alebo zrušiť výzvu . 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť 
zmluvu so žiadnym z uchádzačov. Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky 
presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom 
znení. Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako 
predpokladaná hodnota zákazky , ktorú verejný obstarávateľ predpokladá. 
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13. PRÍLOHY:  

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača vrátane cenovej ponuky 

Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávanie zákazky 

Príloha č.3  Čestné vyhlásenie 

Príloha č. 4 Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra (doklad o oprávnení 
realizovať predmet zákazky)   

Príloha č. 5 Doklad - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania v min. 
poistnej sume 50 000,00 EUR (platnosť poistenia počas trvania zmluvy). Uchádzač predloží kópiu 
poistnej zmluvy.  

Príloha č. 6 Zoznam minimálneho strojového vybavenia: verejný obstarávateľ požaduje predložiť 
zoznam strojového vybavenia na daný typ predmetu zákazky: uvedie sa typ stroja, značka stroja 

Príloha A   :   Ocenený  Výkaz výmer – ZADANIE  

 

 

Vypracoval: Ing. Michal Krcho 

Dňa: 16.9.2019 

 
 
 
            _____________________ 

      Ing. Michal Krcho 
           Starosta 


