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Spis č.: MK/A/2018/08406 

VÝZVA 
 

na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného 

obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice č. 2/2016 v znení dodatkov č. 

1/2017 a 2/2017. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Mesto Košice     

IČO:  00691135 

Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor 

Sídlo:   Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice    

  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Katarína Chovanová 

Telefón: 055/6419881  

e-mail: katarina.chovanova@kosice.sk  

 

E -mail pre podanie ponúk (vrátane skenovaných dokladov): 2018.08406@kosice.sk                                          

 

Požiadať o vysvetlenie výzvy je možné najneskôr 2 hodiny pred uplynutím lehoty 

na predkladanie ponúk. Uchádzačovi sa odporúča sledovať webovú stránku mesta 

Košice, kde je predmetná výzva zverejnená až do termínu na predkladanie ponúk 

z dôvodu prípadných doplnení resp. vysvetlení výzvy. 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

MESTSKÝ PARK, KOŠICE - DETSKÉ IHRISKO DO 6 ROKOV 

Zákazka (zmluva) je na uskutočnenie stavebných prác
 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  

Zriadenie detského ihriska s umiestnením na rovinnej trávnatej ploche bez nadzemných  

a podzemných objektov. Základnú funkciu ihriska budú zabezpečovať herné prvky určené 

pre vekovú kategóriu detí do 6 rokov. Doplnkovú funkciu budú plniť prvky drobnej 

architektúry - lavičky, smetné koše, informačné tabule. Podrobný opis v priloženej 

projektovej dokumentácii – príloha č. 1 výzvy. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 62.014,23 €  

 

5. Základné zmluvné podmienky:  

- Miesto uskutočnenia stavebných prác: areál Mestského parku, Košice na pozemku 

        par.č.2060/12 v k. ú. Stredné mesto 

- Lehota na uskutočnenie
 
predmetu zákazky:  do 80 dní odo dňa začatia prác 

- Splatnosť faktúr:  30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi,  

   záloha sa neposkytuje  
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6. Lehota na predkladanie ponúk (vrátane skenovaných dokladov): 

 do 19.2.2018, do 10:00 hod. 

 

7. Stanovenie ceny 

- Cenu predmetu zákazky je potrebné stanoviť v súlade so zákonom Národnej rady SR 

č.18/ 1996 Z. z. o cenách. Cenu je potrebné uviesť za všetky práce spojené 

s vyhotovením diela vrátane zariadenia staveniska a jeho vypratanie i poistenia počas 

výkonu prác a bude vychádzať z ocenených položiek stavebných prác a dodávok 

predložených uchádzačom a z obchodných podmienok predložených verejným 

obstarávateľom v podobe návrhu zmluvy o dielo (napr. bod 2.1, 4.2, 9.3, ...). 

Navrhovaná cena za zhotovenie diela bude stanovená na základe výkazu - výmeru, 

ktorý je súčasťou projektu stavby. Položky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale 

povinnosť realizácie týchto položiek vyplýva pre uchádzača z návrhu zmluvy o dielo, 

uchádzač uvedie a ocení tieto položky v položke rozpočtu – ostatné náklady. V 

prípade nejasností, ak sa vo výkaze výmere položka riešená zmluvou o dielo 

nenachádza, uchádzač požiada o vysvetlenie podkladov súťaže. Uchádzač musí uviesť 

jednotkovú cenu každej položky prác a dodávok. Cena príslušnej položky bude daná 

súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v súpise položiek. Celková cena 

bude daná súčtom cien jednotlivých položiek stavebných prác a dodávok. Jednotkové 

ceny uvedené v ponuke, musia byť pre tú istú položku rovnaké pre celé dielo.  

- Jednotkové ceny a uchádzačom navrhovaná ponuková cena musia byť výhradne 

v mene EUR a zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 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.  

- V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je uvedená výrobná 

značka - názov výrobku alebo presné označenie výrobku (konkrétna značka), prípadne 

priamo výrobca, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi ponúknuť ekvivalentný 

výrobok, ktorý bude mať rovnaké alebo lepšie výkonnostné a funkčné parametre ako 

je požiadavka podľa výkazu výmeru, resp. podľa projektovej dokumentácie. Uchádzač 

zároveň v predmetných položkách v položkovitom rozpočte stavebných úprav a 

dodávok musí uviesť názov ním navrhovaného výrobku, ktorý má slúžiť ako 

ekvivalent. 
- Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku s DPH: 75.000,- €

 

 

8. Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový. 

 

9. Predkladanie dokladov a ponuky: 

Ponuku je potrebné doplniť do tabuľky – príloha č. 2 a spolu s oceneným výkazom 

výmer poslať výlučne na uzamknutý e-mail pre ponuku, ktorý je uvedený v úvode 

výzvy. Uchádzač k ponuke (príloha č. 2) priloží zoznam navrhovaných ekvivalentných 

položiek a ekvivalentných riešení alebo prehlásenie, že ekvivalenty uchádzač 

nepoužil. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané po termíne na 

predkladanie ponúk, v inom jazyku, na inú e-mailovú adresu alebo inak nebudú brané 

do úvahy a nebudú vyhodnocované. Zároveň, ak všetky doklady ponuky nebudú 

predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať 

podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, 

takéto ponuky rovnako nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuku 

uchádzač zašle spolu so skenovanými  dokladmi, ak sú požadované. Celková veľkosť 

príloh e-mailu nesmie presiahnuť 10 MB, inak ponuka z technických dôvodov nebude 

doručená. Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.
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10. Podmienky účasti a doklady sú nasledovné: 

1. Podmienka účasti:  

Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený uskutočňovať požadované stavebné 

prace.  

 Doklad:  

Skenovanú kópiu oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác v predmete činnosti 

(výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra alebo oprávnenie 

vydané podľa osobitných predpisov vrátane dokladu o pridelení IČO, ak bolo 

pridelené). Nepostačuje vytlačená kópia z webovej stránky. Ak je uchádzač platne 

zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, oznámi túto skutočnosť verejnému 

obstarávateľovi v ponuke. 

 

2. Podmienka účasti:  

Uchádzač musí preukázať, že má na uskutočnenie predmetu zákazky zabezpečenú 

minimálne jednu osobu s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti vedenia 

a uskutočňovania stavieb „stavbyvedúci pre odbor pozemné stavby“.  

 Doklad:  

Skenovaný doklad o oprávnení na činnosť stavbyvedúceho s rozsahom oprávnenia 

pre pozemné stavby v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo 

ekvivalent (iný ekvivalentný doklad), pre navrhovanú osobu. 

 

3. Podmienka účasti:  

Uchádzač musí preukázať, že vo svojej ponuke uvažuje s hernými prvkami, ktoré 

spĺňajú technické normy platné v SR a EU a zaručujú vysokú kvalitatívnu úroveň a 

trvácnosť.  

Doklad: 

Skenovaný certifikát alebo potvrdenie s jasne identifikovanými odkazmi  

na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na všetky herné 

prvky podľa projektovej dokumentácie (pre 8 herných prvkov), vydané orgánmi 

kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.  

V prípade navrhovaného ekvivalentného herného prvku je potrebné predložiť aj 

opis, technické parametre a fotografiu ekvivalentu. Upozorňujeme, že 

navrhovaným ekvivalentom nesmie dôjsť k navýšeniu projektom stanovenej 

výmery pre dopadové plochy ihriska a ani pre bezpečnostnú plochu navrhovaných 

herných prvkov. 

 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk sú: Cena 
 

Spôsob hodnotenia kritéria je nasledovný:  

Úspešným uchádzačom bude ten, kto splní podmienky účasti, požiadavky na predmet 

zákazky a zároveň bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky.
 

 

12. 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. 
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13. Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy požiadať úspešného uchádzača o 

predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác,
 

prípadne  ďalších požadovaných dokladov podľa výzvy, ak boli predložené iba 

skenované kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu. 

 

14.  Ďalšie informácie: 

 Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác sa odporúča. Vzhľadom k tomu, že ide 

o verejne prístupné miesto, obhliadku nie je nutné uskutočniť za účasti verejného 

obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Lazúr, v.r. 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice 

 

 

Prílohy:  

1. Podrobný opis predmetu zákazky  - PD  

       - stavebné povolenie 

       - vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 

       - výkaz výmer 

2. Ponuka uchádzača - formulár
 

3. Zmluvné podmienky v podobe návrhu zmluvy
 


