
 

 

 

 

Obstarávateľ:  Mestská časť Košice – Sever 

   Festivalové námestie 2, 040 01  Košice  

   IČO: 00690929 

 

 

Číslo sp.: 2021/001905/00647 

 

 

 

Zákazka s postupom zadávania 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Prieskum trhu 

 

PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva na cenovú ponuku 

 

„Stavebná údržba pozemných komunikácií“ 

 

(stavebné práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 07.05.2021 

 

Ing. František Ténai, MBA 

       starosta 



 

1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice Sever 

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

IČO: 00690929 

Štatutárny zástupca: Ing. František Ténai, MBA, starosta 

Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67 

 

2 POZVÁNKA 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:  

Výzva na ponuku – „Stavebná údržba pozemných komunikácií“  

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 17.05.2021 do 12:00 hodiny do podateľne – kancelárie 

prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever. 

 

3 OPIS  PREDMETU  ZÁKAZKY 

 

Rekonštrukcia asfaltového povrchu pozemných komunikácií pre motorové vozidlá a chodcov 

v zastavanej časti obce v troch medziblokových priestoroch a terénna úprava štrkovej jednej 

nespevnenej komunikácie. Hlavnými činnosťami sú frézovanie a rezanie asfaltového podkladu alebo 

krytu, odkopávky, prekopávky, výkop rýh, rozoberanie, vytŕhanie kamenných obrúb, odstránenie 

blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu a krajníc. Postrek asfaltový spojovací, ručné a 

strojové zarovnanie terénu rôznou hrúbkou asfaltového betónu, strojové položenie vrchnej vrstvy 

asfaltu, osadenie obrubníkov a dlažby, terénne úpravy. 

Informatívna lokalizácia tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy, konkrétny rozsah prác tvorí prílohu č. 2 Výkaz 

výmer. 

ZÁKAZKA SA DELÍ NA ČASTI: 

3.1. Predmetom tejto časti zákazky je „Údržba ciest, chodníkov, vpustí, zemné práce a rekonštrukcia 

povrchovej vrstvy z obaľovaných zmesí v medziblokovom priestore–na ul. Tolstého, ul. Obrancov 

mieru, ul. Národná trieda“ 

3.2. Predmetom tejto časti zákazky je „Vyrovnanie a zhutnenie cestnej komunikácie ul. Na stráni“. 

 
 
4 PREDPOKLADANÁ  HODNOTA  ZÁKAZKY 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom trhu. Verejný obstarávateľ môže na 

základe tohto prieskumu trhu určiť víťazného uchádzača. 

Verejný obstarávateľ disponuje s maximálnou výškou zdrojov 45 000,- EUR s DPH v rámci rozpočtu. 

 

5 KRITÉRIA  

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa: 

Finančné kritérium 100% 

Kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok obstarávania je najnižšia cenová ponuka pri dodržaní 

podmienok verejnej súťaže. 

 

6 MIESTO  DODANIA,  OBHLIADKA  PREDMETU ZÁKAZKY 

Miesto dodania: Mestská časť Košice-Sever s pozíciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto výzvy.  

Obhliadka prieskumu trhu: Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonanie obhliadky pred 

samotným predložením ponuky, aby si sami overili potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné na  

prípravu a spracovanie ponuky. 



 

Bližšie informácie ohľadom prieskumu trhu je možné získať priamo u zamestnanca verejného 

obstarávateľa: Igor Vargoško, e-mailová adresa: igor.vargosko@kosicesever.sk Obhliadku je možné 

zrealizovať po vzájomnej dohode najneskôr do: 17.05.2021. 

 

7 TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY   

Termín začatia: od podpisu zmluvy   

Termín ukončenia: do 30.06.2021 

Termín odovzdania stavby: do troch pracovných dní od ukončenia 

Termín fakturácie a dodania faktúry: do piatich pracovných dní od prevzatia stavby  

 

8 REKLAMÁCIA 

V zmysle zmluvných podmienok. 

 

9 ŠPECIFIKÁCIA 

Verejný obstarávateľ predpokladá stavebnú údržbu pozemných komunikácií podľa prílohy č. 2 tejto 

výzvy.  

Presná špecifikácia požadovaných miest rekonštrukcií bude predložená verejným obstarávateľom po 

uzatvorení zmluvy o dielo. 

 

10 CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

Ponuka na predmet zákazky musí obsahovať:  

Ponúkaná cena v EUR bez DPH a s DPH V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie cenu 

celkom. Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky, t.j. dopravu, odvoz materiálu a 

stavebného odpadu (vrátane jeho zákonného uloženia), pomocné stavebné práce (vrátane 

betonárskych a ostatných stavebných prác), označenie staveniska počas doby trvania opravy v zmysle 

platných právnych predpisov SR.  

Ocenený výkaz výmer (v prílohe č. 2 tejto výzvy). Verejný obstarávateľ žiada o zaokrúhľovanie 

jednotlivých položiek matematicky na 2 desatinné miesta. 

Cena uvedená v ponuke je konečná a tvorí súčasť zmluvy. Cenové dodatky k zmluve sú neprípustné. 

Zmluva môže byť uzavretá s dvomi uchádzačmi na každú časť zákazky zvlášť. 

 

11 PLATNOSŤ PONUKY 

Doba platnosti ponuky do 31.07.2021 

 

12 PLATOBNÉ PODMIENKY 

V zmysle zmluvy o dielo. 

 

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. 

Osoba oprávnená rokovať    

vo veciach technických:   Igor Vargoško 

Telefón:    055/6324775 

E-mail:    igor.vargosko@kosicesever.sk 

 

Kontaktná osoba pre súťaž:  Jaroslav Karola   

Telefón:    0917 90 90 11 

E-mail:     jaroslav.karola@kosicesever.sk 

mailto:jaroslav.karola@kosicesever.sk


 

 

14 FORMA VÝBERU DODÁVATEĽA 

Jednokolový tender: 

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

dokumentov, 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 PODMIENKY  VEREJNEJ  SÚŤAŽE, POŽADOVANÉ DOKLADY  A  DOKUMENTY 

Osobné postavenie  

- uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm e) 

a f) zákona o verejnom obstarávaní, (Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom 

obstarávaní), 

- Čestné vyhlásenie - Príloha č. 4, (Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého 

existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní), 

- Príloha č. 5 Kritéria, 

- verejný obstarávateľ si splnenie uvedených podmienok overí na portáli oversi.gov.sk alebo v 

zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so 

zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 

Finančné postavenie - neuplatňuje sa. 

 

Doklad o odbornej spôsobilosti Uchádzač bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy minimálne 

jednu osobu, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác a ktorá bude mať odbornú 

spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, t.j. ktorá bude mať platné 

osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – splnomocňujúce 

na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov resp. iný relevantný doklad. 

Uchádzač predloží úradne osvedčenú kópiu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, alebo 

fotokópiu s originálom podpisu a pečiatkou odborne spôsobilej osoby. 

 

18 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

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–neotvárať, „Stavebná údržba pozemných komunikácií“ 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.05.2021 o 12:00  hod. v podateľni Miestneho úradu 

Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice, pričom rozhodujúci je čas 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 



 

Po tomto termíne: 17.05.2021 o 12:00  hodine budú zapečatené obálky otvorené a následne 

vyhodnotené. 

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o zrušení výberového konania. 

 

19 KRITÉRIA PRE VYHODNOTENIE PRIESKUMU TRHU 

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

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. 

 

20 OZNÁMENIE O ÚSPEŠNOSTI PONÚK 

Záujemcovia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk emailom do 

webového sídla uchádzača. 

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 na predloženie ponuky pre zákazku s 

nízkou hodnotou. 

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

zmluvu na dodávku komodity so žiadnym z oslovených dodávateľov. 

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

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

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak nebude možné uzavrieť zmluvu o dielo s 

uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia, uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom, 

ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí. 

Pri vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ skontroluje oprávnenie uchádzača, podnikať v rámci 

predmetu zákazky z verejne dostupných portálov (napr. obchodný register, živnostenský register). 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky sú bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predmetu zákazky oboznámi uchádzačov s výsledkom vo vzťahu 

k nim predloženej ponuke prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.  

• Informácia o prieskume trhu pre zákazku s nízkou hodnotou je zverejnená na webovej stránke 

verejného obstarávateľa dňa 07.05.2021 

 

 

 

Túto výzvu schvaľuje 

 

 

 

 

Ing. František Ténai, MBA 

                 starosta 


