
 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice - Sever 

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 
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Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. 

VÝZVA NA ÚČASŤ  

VO VÝBEROVOM KONANÍ 

 

PREDMET OBSTARÁVANIA:  Stavebné práce. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa  28. júna  2013 
 

Marián Gaj v.r.  

      starosta 



 

 

 1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice Sever 

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

IČO: 00690929 

Štatutárny zástupca: Marián Gaj, starosta 

Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67 

 

2 POZVÁNKA 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Stavebné práce. 

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, 

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 04. 07. 2013 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého 

kontaktu MÚ MČ Košice – Sever. 

 

3 PREDMET 

Oprava omietky, obkladu, vodoinštalatérske práce, vybúranie vane, maliarske práce. 

 

4 KRITÉRIA  

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa - finančné kritérium. 

Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok je obstarávania je najnižšia cenová ponuka. 

 

5 MIESTO DODANIA 

 Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice. 

  

6 TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY   

Požadovaná doba trvania služieb:   

Termín začatia:   08. 08. 2013 

Termín ukončenia:  30. 09. 2013 

 

7 HODNOTA ZÁKAZKY 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

8 REKLAMÁCIA 

V prípade reklamácie zjednanie nápravy do troch dní. 

 

9 ŠPECIFIKÁCIA 

Technické špecifikácie – opis predmetu zákazky: 

Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky (podrobný opis): 

 

Stavebné práce podľa špecifikácie uvedenej v 2. prílohe výzvy. 



 

 

10 CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

Uchádzač uvedie v 2. prílohe výzvy navrhovanú zmluvnú cenu zvlášť za jednotku bez DPH, za jednotku s DPH, 

za predpokladané množstvo v riadku bez DPH, za predpokladané množstvo v riadku s DPH a cenu za celý 

predpokladaný objem zákazky spolu bez DPH a s DPH. 

 

11 PLATNOSŤ PONUKY 

Doba platnosti ponuky do 30.09.2013 

 

12 PLATOBNÉ PODMIENKY 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Neakceptujeme vystavovanie zálohových faktúr. 

 

  13 KONTAKTNÉ OSOBY 

Počas výberu dodávateľa až do jeho ukončenia je oprávnenou osobou na poskytovanie akýchkoľvek informácií 

spojených aj s prehliadkou miest obsiahnutých v špecifikácii v súvislosti s výberom dodávateľa len osoba 

uvedená v tejto výzve. 

Kontaktná osoba:    Email: jaroslav.karola@kosicesever.sk 

 

14 FORMA VÝBERU DODÁVATEĽA 

Jednokolový tender: 

Predloženie dokladov a dokumentov v zapečatenej obálke (vložením fotokópií požadovaných dokladov, 

dokumentov a príloh). 

 

15 FORMA PONUKY 

Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v písomnej forme, v slovenskom jazyku. 

 

16 AKCEPTÁCIA PODMIENOK 

Uchádzač predložením ponuky – zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje vyššie uvedené podmienky 

tohto výberu dodávateľa. 

 

17 POŽADOVANÉ DOKLADY A DOKUMENTY 

Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje: 

 doklad o oprávnení uskutočňovať požadovaný predmet zákazky (výpis z obchodného registra,  

živnostenský list), tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie 

vydaného podľa ust. § 133  Zákona 25/2006 Z.z. (Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov) 

 Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v 1. prílohe tejto pozvánky (prehlásenie musí byť podpísané 

dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa), 

 cenovú ponuku, ktorú nájdete v 2. prílohe tejto pozvánky, 

 návrh zmluvy o dielo v editovateľnom formáte (.doc) na CD nosiči . 

 

18 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

mailto:jaroslav.karola@kosicesever.sk


 

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, 

prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu  otvoreniu. Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené 

nasledovné údaje: 

 Adresa: Mestská časť Košice-Sever 

  Festivalové námestie 2,  

  040 01  Košice 

Označenie „Cenová ponuka ,stavebné práce v ZOS – neotvárať“ 

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 04. 07. 2013  o 10.00  hod. v podateľni Miestneho úradu Mestskej 

časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice. 

Po tomto termíne: 04.07.2013 po 10:00 hodine budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené. 

 

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predlžení, respektíve ukončení 

výberového konania. 

 

19 KRITÉRIA PRE VYHODNOTENIE PONÚK 

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice – Sever z hľadiska ceny. 
 

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok 

stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom  vyhodnocovania.  

Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo prehlásenia, ktoré 

sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé. 

 

MČ Košice – Sever si vyhradzuje právo po vyhodnotení ponúk vyzvať na obchodné rokovania úspešného 

uchádzača. 

 

20 OZNÁMENIE O ÚSPEŠNOSTI PONÚK 

 

Záujemcovia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk informovaní listom na  

poštovú adresu. 

 

21 NEZÁVÄZNOSŤ VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu so žiadnym zo 

zúčastnených dodávateľov. 

Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť uzavrieť rámcovú dohodu 

na dodávku komodity so žiadnym z oslovených dodávateľov. 

MČ Košice – Sever si vyhradzuje právo výberu dodávateľa na dodávku komodity kedykoľvek, aj bez udania 

dôvodu, zrušiť. 

Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu dodávateľa právo 

žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje. 

 

 

Túto výzvu schvaľuje: 

Marián Gaj v.r. 

                starosta 



 

1. príloha pozvánky 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

Dodávateľ:  (obchodné meno): ......................................................................................., 

 

(sídlo):  .........................................................................................................................., 

 

(IČO):  .........................................................................................................................., 

 

(zápis v registri): .............................................................................................................., 

 

zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia):  ..............................................................., 

 

(meno, priezvisko, funkcia):  ......................................................................................., 

 

 

čestne vyhlasujem, že zamestnanci Mestskej časti Košice - Sever(ďalej len „MČ KE-Sever“)  

a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka), členovia štatutárnych alebo kontrolných 

orgánov MČ KE-Sever a ich   blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka): 

 

- nevlastnia a nezúčastňujú sa na podnikateľskej činnosti dodávateľa s rovnakým alebo 

obdobným predmetom podnikania ako MČ KE-Sever, 

- nevlastnia rozhodujúci podiel podniku dodávateľa, 

- nevykonávajú funkciu člena štatutárneho alebo iného orgánu dodávateľa, 

- nebudú mať osobný prospech  z transakcií medzi dodávateľom a MČ KE-Sever,  

- nevykonávajú inú činnosť pre dodávateľa, ktorá by mohla spôsobiť konflikt záujmov 

vo vzťahu k MČ KE-Sever. 

 

 

 

V ................................., dňa ............................... 

 

 

 

............................................................................ 

               (meno, priezvisko, funkcia) 

 



 

2. príloha 

 

 

CENOVÁ PONUKA 

na vykonanie stavebných prác v Zariadení opatrovateľskej služby,  

Ťahanovské riadky 91, v Košiciach podľa špecifikácie. 

 

 

Popis prác M.j. Jedn. cena  

bez DPH 

Jedn. cena  

s DPH 

Množstvo Cena za  

množstvo 

bez DPH 

Cena za  

množstvo 

s DPH 

Obitie omietky m
2
   22   

Sanačný postrek m
2
   22   

Sanačná omietka m
2
   22   

Maľba m
2
   51,8   

Vybúranie vane sub   1   

Omietka pod obklad  

+ úprava stien 

m
2
   5   

Montáž obkladu m
2
   4,5   

Montáž dlažby m
2
   3   

Dodávka obkladu m
2
   5   

Dodávka dlažby m
2
   3,6   

Vodoinštalatérske práce sub   1   

Presun hmôt kom   1   

Poplatok za skládku kom   1   

Dopravné náklady kom   1   

Cena za stavebné  

práce spolu  

sum      

 

 

 

V Košiciach 

 

 

 

 

        podpis štatutárneho zástupcu dodávateľa 


