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

v

Číslo: 694/2020 Košice, 30.6.2020

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

zákonov znení neskorších predpisov

1. Verejný obstarávateľ
Mestská časť Košice-Sídlisko Tahanovce 
Americká trieda 15 
040 13 Košice 
IČO 00691071
Kontaktná osoba: Ing. Alica Fedáková 
tel. č.: +421 905 273 721 
e-mail: fedakova@tahanovce.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.tahanovce.net 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
„Oprava havarijného stavu miestnych komunikácií v mestskej časti Košice -  Sídlisko 
Tahanovce“

3. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie stavebných prác.

4. Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác:
- Parkovisko na Európskej a Ázijskej triede /v blízkosti ulíc Hanojská, Havanská -  bývalé 
obratisko autobusov/, Košice
- Príjazdová cesta na ulici Na Demetri, Košice
- Chodník pre peších na Varšavskej 15-11, Košice

■ |
5. NUTS kód
SK0422599875

6. Výsledok verejného obstarávania:
Zmluva o dielo na uvedené stavebné práce.

mailto:fedakova@tahanovce.sk
http://www.tahanovce.net


7. Stručný opis predmetu a rozsah zákazky:
Parkovisko na Európskej a Ázijskej triede / v blízkosti ulíc Hanojská, Havanská -  bývalé 
obratisko autobusov/.
Jedná sa o súvislú opravu plochy parkoviska s výmerou cca 582 m2. Stavebné práce 
predpokladajú odstránenie pôvodného asfaltového krytu v nutnom rozsahu, realizáciu 
asfaltového postreku na celej ploche a pokládku asfaltobetónu /vyrovnávacia vrstva hr. min. 
20 mm a obrusná vrstva hr. min 60 mm/. Ďalšie konštrukcie a práce: očistenie povrchu, odvoz 
vybúraného materiálu a uloženie na riadenej skládke, ostatné vyvolané náklady.

Príjazdová cesta na ulici Na Demetri
Jedná sa o súvislú opravu príjazdovej komunikácie od napojenia na prístupovú cestu 
/Magnezitárska -  sídlisko/ po koniec bytového domu Na Demetri 1. Rozsah prác -  
odstránenie pôvodného asfaltového krytu /frézovaním resp. rezaním/ na celej ploche o výmere 
cca 220 m2, postrek asfaltový spojovací na celej ploche, asfaltový betón hr. 40-60 mm /po 
zhutnení/, ostatné práce /očistenie podkladu, odvoz sutiny a uloženie na riadenej skládke/.

Chodník pre peších na Varšavskej 15-11
Jedná sa o súvislú opravu chodníka pre peších vrátane výmeny obrubníkov nutnom rozsahu 
od napojenia na Juhoslovanskú ulicu po koniec bytového domu Varšavská 11. Chodník dĺžky 
cca 90 m, šírky 2m. Stavebné práce budú pozostávať z odstránenia krytu z liateho asfaltu, 
vyrovnania povrchu /vyspravenie -  vyrovnanie asfaltobetónom, prípadne nový podklad zo 
štrkodrvy a kameniva/, vytrhania obrubníkov v nutnom rozsahu /predpoklad cca 20 % dĺžky 
chodníka/, dodávky a osadenia nových obrubníkov, realizácie asfaltového postreku pod nový 
povrch a pokládky uzatváracej vrstvy asfaltobetónu. Ostatné konštrukcie a práce -  čistenie 
povrchov, odvoz sutiny a vybúraných hmôt na riadenú skládku a pod.

8. Obhliadka predmetu obstarávania
Záujemcom je umožnené vykonať fyzickú obhliadku miesta, aby si sami overili a získali 
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. V prípade nejasností je možné 
požiadať kontaktnú osobu o vysvetlenie.

9. Lehota realizácie
Najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

10. Spoločný slovník obstarávania:
45233142-6 Práce na oprave ciest

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 23 119,05 EUR 
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu.

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mestskej časti.
Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia.



13. Podmienky účasti:
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 
profesijného alebo obchodného registra:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podlá § 32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávatelov voči 
verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. Verejný obstarávatel 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.

14. Miesto s spôsob prevzatia súťažných podkladov:
Situácie jednotlivých miest realizácie opráv je prílohou tejto výzvy.

15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena uvedená v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky /všetky tri prípady 
spolu/. Súčasťou ponukovej ceny za realizáciu stavebných prác musia byt všetky náklady, 
ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je 
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. Verejný obstarávatel 
uskutoční výber úspešného uchádzača na základe kritéria najnižšej ceny za celý predmet 
zákazky.

16. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
20.7.2020 o 12:00 hod.

17. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: mutahfa> tahano vce^sk 
Predmet správy označiť „Oprava komunikácií“

18. Ponuka musí obsahovať:
1. Ponúkanú celkovú cenu bez DPH a s DPH jednotlivo /každý prípad zvlášt/ a spolu za celý 

predmet zákazky /všetky tri prípady/
2. Položkovitý rozpočet /ocenený výkaz výmer/jednotlivo pre každý prípad zvlášt
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)

19. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávatel’ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávatel bude úspešného uchádzača kontaktoval 
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.

Verejný obstarávatel’ si vyhradzuje právo v prípade, že nebude možné uzavriet zmluvu 
o dielo s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia, uzavrie zmluvu 
o dielo s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí.

Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 16 nebude 
ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.

http://www.oversi.gov.sk
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný 
obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s 
odôvodnením.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 
vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok sútaže alebo akýmkolvek 
rozhodnutím verejného obstarávateľa.

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovat 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.

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
6.7.2020


