
Mestská časť Košice – Sever,  
Festivalové námestie 2,  
040 01  Košice 
 
 

Sp. č.: 2021/003897/01352 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

pre zákazku  s nízkou hodnotou  

podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“)  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie: Miestny úrad - mestská časť Košice – Sever  

Sídlo organizácie: Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

IČO:  00690929   

DIČ:   2020762964 

Kontaktná osoba: Jaroslav Karola 

Telefón:  +421 917 909 011  

e-mail:  jaroslav.karola@kosicesever.sk 

 

2. Názov zákazky: 

Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu AB EKRAN 

3. Druh zákazky: stavebné práce 

 

4. Hlavné miesto a termín  uskutočnenia stavebných prác : 

 Miestny úrad - mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

 

5. Výsledok verejného obstarávania: 

Uzavretie Zmluvy o dielo (návrh Zmluvy o dielo  tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy) 

 

6. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je stavebná úprava prístrešku v areáli amfiteátra Festivalové námestie 2,  

Košice. Ide o stavebné práce  z dôvodu havarijného stavu vstupu do objektu MÚ Mestskej časti 

Košice Sever. Stavebné práce  sa týkajú úprav jestvujúcich konštrukcií. Prístrešok nad vstupom do 

objektu  je tvorený kombináciou z oceľových nosných prvkov a železobetónu a ďalších vrstiev 

strešného plášťa prístrešku a to betónového poteru, štrkového násypu a hydroizolačných vrstiev. 

Vplyvom poveternostných vplyvov dochádza k deštrukcií jednotlivých vrstiev a tým k zatekaniu 

a súčasnému havarijnému stavu.  

V  projektovej dokumentácii boli riešené tieto stavebné práce a konštrukcie: 

 demontážne a búracie práce na prístrešku, 

 novovytvorené vrstvy na prístrešku, 

 ďalšie práce potrebné pri sanačných prácach prístrešku: zamurovanie otvorov v atikovom murivo 

pre odvod vody,  demontáž a spätná montáž klimatizačnej jednotky, očistenie oceľových prvkov 

stĺpov obrúsením od hrdze a nečistôt.  

Presný popis stavebných prác je  uvedený v Prílohe č. 1  Špecifikácia a rozsah dodávok a prác tejto 

Výzvy.    

Objekt Miestneho úradu, kde budú realizované stavebné práce na jestvujúcich konštrukciách v rámci 

projektu je plne využívaný. Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45000000-7    Stavebné práce 

45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách 

45262520-2 Murárske práce 

45262100-2  Lešenárske práce 



45443000-4    Fasádne práce  

45111300-1    Demontážne práce 

45400000-1    Kompletizačné (dokončovacie) práce 

90513000-6    Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  36 437,21 eur bez DPH 

 

9. Hlavné podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov resp. z iných zdrojov verejného 
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 
Financovanie bude realizované bezhotovostným platobným stykom po zhotovení a odovzdaní 
diela.  Platobné podmienky sú bližšie uvedené v Návrh obchodných podmienok uskutočnenie 
stavebných prác tejto výzvy (Príloha č. 4). 

 

10. Podmienky účasti: 

10.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade  

s § 117 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní – splnením podmienok účasti: 

10.1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, dokladom, ktorý 

potvrdzuje, že je oprávnený  uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky.  
Uchádzač nemusí predložiť predmetný doklad, pretože verejný obstarávateľ použije dostupné 

údaje z iných informačných systémov verejnej správy. V prípade, ak by verejný obstarávateľ 

v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní 

nemal možnosť prístupu na portál OverSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál 

príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu. 

10.1.2 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač predloží čestné 

vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 4 - vzor čestné vyhlásenie).  

 Uchádzač, ktorý má platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov vedený na Úrade pre 

verejné obstarávanie v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní, nie je povinný predložiť 

doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. 

10.2 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 

10.2.1 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce, 

údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených  na 

plnenie zmluvy. 

Uchádzač predloží platný doklad: 

 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho 

odborného zamerania Pozemné stavby (fotokópia osvedčenia s originálom 

odtlačku pečiatky a originálnym podpisom držiteľa osvedčenia). Verejný 

obstarávateľ uzná aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom, ktorý vydal 

príslušný orgán iného členského štátu.  

 

11. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky 

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky 

musia najskôr do 11.10.2021 do 12:00 hod. ohlásiť svoj záujem o obhliadku u zodpovednej osoby 

verejného obstarávateľa.  
Kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky za verejného obstarávateľa: 

Igor Vargoško, tel. č.: 055/632 4775, e-mail: igor.vargosko@kosicesever.sk 

Na základe údajov získaných pri obhliadke, v prípade zistenia nových skutočností oproti údajom 

uvedených vo Výzve, bude následne upresnená špecifikácia predmetu zákazky zverejnená/zaslaná 

všetkým záujemcom a doručená e-mailom v lehote najneskôr do jedného dňa odo dňa uskutočnenia 



obhliadky. Upresnená špecifikácia predmetu zákazky bude pre záujemcov záväzná pri vypracovaní 

ponuky. 

 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúka pravidlá ich uplatnenia: 

Najnižšia celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky v eurách s DPH 

 

Verejný obstarávateľ zostaví predbežné poradie doručených ponúk (v lehote na predkladanie ponúk) 

na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Na prvom mieste v poradí sa umiestni uchádzač  

s najnižšou cenovou ponukou, na druhom mieste sa umiestni uchádzač s druhou najnižšou cenovou 

ponukou atď. 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 15.10.2021 do: 12:00 hodine. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

14. Spôsob a miesto na predkladanie cenových ponúk: 

 Poštou/kuriérom alebo osobne na adresu: Miestny úrad – mestská časť Košice – Sever, 

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

obálka musí byť zreteľne označená nápisom  „Cenová ponuka  –  neotvárať“,  heslom  

obstarávania: „Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“, ako aj obchodným 

menom a sídlom uchádzača. 

Celá ponuka a ďalšie doklady, dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku, t. j. v slovenskom jazyku. 
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom 
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka, t. j. do 
slovenského jazyka. 
 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie: 

- navrhovaná celková zmluvná cena v eurách bez DPH, 

- DPH v EUR, 

- navrhovaná celková zmluvná cena v eurách s DPH. 
Ak  uchádzač  nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 
„Nie som platcom DPH“. 
Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši. 

 
 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi.  
Do ceny musia byť započítané všetky náklady spojené s úplným vecným a odborným spracovaním 
diela, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre  vykonanie  
diela.    Cenu  je  potrebné  spracovať  na  základe  požadovaného  rozsahu  a požadovanej kvality 
a ďalších požiadaviek uvedených vo výzve a jej prílohách. 
V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu 
ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. Uchádzačovi nevznikne nárok na 
úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. 
Všetky ceny predložené uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady  
a primeraný zisk. 
 

15. Postup pri otváraní ponúk: 

Otváranie ponúk je neverejné. 

 

16. Lehota viazanosti ponúk:  31. 10. 2021 

 

 



17. Obsah ponuky: 

17.1 Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie   

podmienok  účasti  uchádzačov  vo verejnom  obstarávaní   v zmysle   § 32 ods. 1 písm. e) 

a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a  § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 

obstarávaní, uvedených v tejto výzve. 

17.2 Cenová ponuka (výkaz – výmer),  ocenený zoznam položiek spracovaný podľa Prílohy č. 1 

s uvedením jednotkových cien v eurách bez DPH, ako aj celkovej ceny za celý predmet 

zákazky v eurách bez DPH  a v eurách  s DPH. 

17.3 Návrh obchodných podmienok – Zmluva o dielo (Príloha č. 4)   v jednom vyhotovení. Návrh 

zmluvy musí byť riadne vyplnený o informácie týkajúce sa uchádzača, doplnený  

o identifikačné údaje uchádzača, doplnený o cenu, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym 

orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 

oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

17.4 Čestné vyhlásenie (konflikt záujmov) podľa Prílohy č. 5. 

 

18. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak 

ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti  zadefinovaných verejným obstarávateľom 

vo Výzve na predkladanie ponúk, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie 

predložených dokladov. 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na 

predmet zákazky. Ak bude predložená len jedna ponuka, predbežné poradie sa nezostavuje. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať  

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude 

uzatvorená Zmluva o dielo. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto 

výzve a s ponukou úspešného uchádzača. 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Stavebné práce budú vykonávané počas bežnej prevádzky Miestneho úradu Mestskej časti Košice-

Sever, Festivalové námestie 2, Košice.  Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť 

všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení prevádzky v objekte Ekran  

a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.  

 

 

 

V Košiciach dňa  05. 10. 2021      podpísané 

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

           Ing. František Ténai, MBA 

 
 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Cenová ponuka (výkaz – výmer) 

Príloha č. 2 Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie  (§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní) 

Príloha č. 4 Návrh obchodných podmienok (Zmluva o dielo) 

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie  (konflikt uchádzačov) 


