
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15, 040 13 Košice

Č.j. 348/2018 
Košice, 16.3.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zák. č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých 

zákonov znení neskorších predpisov na predmet zákazky 
Vypracovanie overovacej štúdie pre územie s predpokladanou výstavbou garážovo 

parkovacieho domu vo vnútrobloku Sofijskej ulice v Košiciach

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 
Sídlo. Americká trieda 15, 040 13 Košice 
Štatutárny orgán: JUDr. Cyril Betuš starosta 
IČO: 00691071 
D IČ :2020762986
Kontaktná osoba: Ing. Miron Jesenský, Ing. Alica Fedáková 
Telefón: 0905 273721, 055/6360430 
E-mail: fedakova@tahanovce.sk

2. Typ zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného 
zákonníka.

3. Predmet obstarávania
Vypracovanie overovacej štúdie pre územie s predpokladanou výstavbou garážovo 
parkovacieho domu vo vnútrobloku Sofijskej ulice v Košiciach.

4. Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie overovacej štúdie v rozsahu podľa 
vyjadrenia referátu ÚHA mesta Košice č. MK/C/2018/00003-2 z 9.1.2018. 
Špecifikácia predmetu zákazky: tlačená verzia 3 ks paré , digitálna verzia 1 ks v 

digitálnom formáte pdf, rtf alebo doc. na CD nosiči. Koncept overovacej štúdie je 
potrebné konzultovať na ÚHA v štádiu rozpracovanosti.

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie.

6. Variantné riešenia: Neumožňuje sa.
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7. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky a platby
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mestskej časti. Verejný obstarávateľ 
neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú uskutočňovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr na celý predmet zákazky, 
lehota splatnosti je 30 dní.

8. Lehota na poskytnutie služby
Overovaciu štúdiu zhotoviteľ predloží do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. '

9. Miesto a spôsob prevzatia súťažných podkladov
Súťažné podklady - Vyjadrenie referátu ÚHA mesta Košice č. MK/C/2018/00003-2 
z 9.1.2018 tvorí prílohu tejto výzvy.
Súťažné podklady sú zverejnené na stránke www.tahanovce.net v rubrike 
miestny úrad -  verejné obstarávanie -  výberové konania. 

10. Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov:
Podmienkou účasti je:
- oprávnenie uchádzača na poskytnutie služby -  uchádzač splnenie tejto podmienky 

preukáže predložením dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky /originál 
alebo overená kopia/,

- odborná spôsobilosť osoby /autorizácia/ pre spracovanie územnoplánovacích 
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie -  uchádzač splnenie tejto 
podmienky preukáže predložením dokladu o odbornej spôsobilosti osoby 
/autorizácia/ - originál alebo overená kopia.

11. Obsah ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať:
- ponúkanú cenu s DPH /v prípade ak dodávateľ nie je platca DPH uvedie cenu 

celkom/, ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača,

- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky /originál alebo overená kópia/,
- doklad o odbornej spôsobilosti osoby /autorizácia/- originál alebo overená kópia.
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12. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky označenej údajmi:
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača,
- označenie: Súťaž -  neotvárať,
- heslo: „Overovacia štúdia Sofijská“
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie 
ponúk a to do 3.4. 2018 do 12.00 hod. na adresu verejného obstarávateľa: Mestská 
časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena v eurách /vrátane DPH/ za celý predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk 
bude vykonané verejným obstarávateľom menovanou komisiou. Úspešný bude 
uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky. Ostatné 
ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. Jednotkové ceny musia zahŕňať všetky 
náklady spojené s obstarávaním. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie 
navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uvedie v ponuke. 
Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk je splnenie podmienok 
účasti uchádzačov podľa bodu 10 tejto výzvy.

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku, 

uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk písomne, 
proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 
tomto postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,
všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, 
ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené 
v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť 
dokumentácie tohto verejného obstarávania,
každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba 
alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.

JUDr. Cyril B e t u š 
starosta


