
Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu 

 

pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň pre určenie úspešného uchádzača 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky je určená prednostne na určenie predpokladanej hodnoty 

zákazky v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Ak sa na základe 

vyhodnotenia doručených ponúk preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky zodpovedá finančnému 

limitu pre zákazku s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ využije získané informácie v rámci tohto 

prieskumu trhu pre postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a pre výber 

úspešného uchádzača. 

 

1. Verejný obstarávateľ  

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Americká trieda 15 

040 13 Košice 

IČO 00691071 

Kontaktná osoba pre technické záležitosti: Ing. Alica Fedáková 

tel. č.: +421 905 273 721 

e-mail: fedakova@tahanovce.sk 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Andrea Levická 

Tel. č.: 055/6360430 

e-mail: levicka@tahanovce.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.tahanovce.net 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  

„Oprava a dostavba chodníkov“  

4. Druh zákazky: 

Stavebné práce. 

 

5. Opis zákazky: 

5.1. Oprava chodníka Varšavská 8-10 dvor – Chodník I.   

Vybúranie starých obrubníkov, prípadne jestvujúcich podkladových vrstiev, realizácia chodníka       

šírky 1,7 m dĺžky 9,5 m, osadenie betónových obrubníkov, povrch betónová zámková dlažba 

hrúbky 6 cm vrátane podkladových  vrstiev, zásyp škár pieskom.   

   Situácia a fotodokumentácia – Príloha č. 1  

 

5.2. Výstavba chodníka Varšavská 8-10 – Chodník II.  

Vybudovanie chodníka šírky 1,2 m dĺžky 7,5  m v trávnatej ploche, osadenie betónových     

obrubníkov, povrch betónová zámková dlažba hrúbky 6 cm vrátane podkladových vrstiev, zásyp  

škár pieskom.  

  Situácia a fotodokumentácia – Príloha č. 1 

 

5.3. Oprava a dostavba chodníka k vežovému domu Európska trieda 9 (medzi Európskou triedou 

9 a 11) 

Dostavba chodníka v pôvodnej trase, vybúranie jestvujúcich obrubníkov, realizácia chodníka šírky 

1,5 m dĺžky 28 m, osadenie betónových obrubníkov, pokládka betónovej zámkovej dlažby hrúbky 

6 cm, zásyp škár pieskom.  

  Situácia a fotodokumentácia – Príloha č. 2 
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5.4. Výstavba prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3 

Vybudovanie chodníka z betónovej zámkovej dlažby dve vetvy dĺžky 34,28 m a 3,25 m šírky 2m, 

1,5 m a 1,2 m, v časti vybúranie pôvodnej dlažby a betónu. Skladba chodníka – betónová zámková 

dlažba, lôžko z drveného kameniva, cementom stmelená zrnitá vrstva, štrkodrva.  

Pôdorys a priečne rezy – Príloha č. 3 

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonanie obhliadky pred samotným predložením ponuky, 

aby si sami overili potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 

 

6. Spoločný slovník obstarávania: 

45233161 – 5  Stavebné práce na stavbe chodníkov 

 

7. NUTS kód  

SK0422599875 

 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce – v súlade s opisom zákazky v bode 5 

 

9. Výsledok verejného obstarávania : 

Objednávka na dodanie stavebných prác. 

 

10. Lehota realizácie: 

Do dvoch mesiacov od vystavenia objednávky. 

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená v eurách bez DPH na základe cenových ponúk 

doručených v rámci tohto prieskumu trhu v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Na základe faktúry dodávateľa. 

Predmet zákazky bude financovaný výlučne z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.   

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky.  

 

14. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov  

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

f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi 

nepreukazuje. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli 

www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné 

obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 

14. 6. 2021 o 14.00 hod. 

 

16. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: levicka@ahanovce.sk 

Predmet správy označiť „Oprava a dostavba chodníkov – ponuka“ 

 

17. Ponuka musí obsahovať:  

1. Cenovú ponuku v súlade s prílohou č. 4 tejto výzvy 

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)  
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18. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom 

elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 nebude ďalej zaradená do 

hodnotiaceho procesu. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ 

následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v 

súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného 

obstarávateľa. 

 

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia 

ponúk.  

2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 

predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a 

chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 

Slovenský jazyk, český jazyk 

 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

28. 5. 2021 

 

21. Prílohy: 

1. Situácia a fotodokumentácia k bodu 5.1. a 5.2. 

2. Situácia a fotodokumentácia k bodu 5.3. 

3. Pôdorys a priečne rezy k bodu 5.4. 

4. Cenová ponuka 

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 

 

 

V Košiciach 27. 5. 2021      Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

                      starosta 

 

 


