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

Číslo: 1075 /2020 Košice, 26. 10. 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky
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 „zákon 
o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávate!’:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15, 040 13 Košice
IČO: 00691071
Kontaktné osoby:
pre VO: Ing. Andrea Levická, tel. č.: 055/636 0430, e-mail: levicka@tahanovce.sk,
pre odborné otázky: Ing. Alica Fedáková, tel. č.: 0905273721, e-mail: tedakova@tahanovce.sk, 
PhDr. Jaroslav Žďára, tel.č.: 0944 973 072, e-mail: zdara@tahanovee.sk

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

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávate!’ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3. Predmet zákazky:
Oplotený výbeh pre psov s kynologickými prvkami a mobiliárom na Americkej triede v Košiciach

4. Druh zákazky:
Zákazka na dodávku tovaru a stavebné práce.

5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž oplotenia, kynologických prvkov a mobiliáru 
nasledovne:
Malé Á-čko - 1 ks

Oceľová pozinkovaná konštrukcia, vode odolná protišmyková preglejka, gumový 
protišmykový povrch, zvýraznené kontaktné zóny, priečky z pevného HDPE plastu, výška 

1 m, pevne spojená s podkladom, rozmery v zmysle technického návrhu, ktorý tvorí prílohu 
č. 1 tejto výzvy,

Slalom - 1 ks
- Nerezové tyče, farebne zvýraznené kontaktné zóny, výška 1 m, pevne spojené s podkladom, 

rozmery v zmysle technického návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy,
Skoková prekážka - 1 ks

Oceľová pozinkovaná konštrukcia, pohyblivá rúra nerezová so zvýraznením, možnosť 
nastaviť 3 polohy, prekážka pevne spojená s podkladom, rozmery v zmysle technického 
návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy,

Kladina - 1 ks
- Oceľová pozinkovaná konštrukcia, vode odolná protišmyková preglejka, gumový 

protišmykový povrch, zvýraznené kontaktné zóny, priečky z pevného HDPE plastu, výška 
1,2 m, pevne spojené s podkladom, rozmery v zmysle technického návrhu, ktorý tvorí 
prílohu č. 4 tejto výzvy
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Kruh - 1 ks
Oceľová pozinkovaná konštrukcia, HDPE plastový kruh, nerezové reťaze, výška 1,5 m, 
pevne spojené s podkladom, rozmery v zmysle technického návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 5 
tejto výzvy,

Oplotenie s bránkami vrátane príslušenstva
výška oplotenia 1,5 m, celková dĺžka 92,5 m
zvárané pletivo oko 200x62,5 mm /4,2 mm ZN + PVC RAL 6005, výška 1,5 m
stĺpik s nosom ZN + PVC RAL 6005, výška od 1,5 m do 2,0 m
vzpera DD38 ZN + PVC RAL 6005, výška od 1,5 m do 2,0 m

- malá bránka - 2 ks, šírka 1 m
veľká brána - 1 ks, šírka 3,6 m

Lavička - 2 ks
Odpadkový kôš - 2 ks

Poprípade ich substitútov v rovnakej kvalite.
Detail kotvenia prvkov a plota podľa prílohy č. 6
V záujmovom území sa nachádzajú podzemné vedenia a zariadenia jednotlivých správcov, ktoré je 
potrebné bezpodmienečne rešpektovať ako aj podmienky stanovené vo vyjadreniach správcov 
a podzemné rozvody v celom rozsahu chrániť. Všetky výkopové práce požaduje verejný 
obstarávate!’ vykonávať ručne. Verejný obstarávate!’ poskytne situáciu s geodeticky zakreslenými 
vytýčenými podzemnými vedeniami. Záujmové územie s trasou budúceho oplotenia je vyznačené 
v situácii širších vzťahov (príloha č. 7).

6. 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.
Situačný plán je prílohou tejto výzvy.

7. Miesto dodania predmetu zákazky:
Americká trieda pod oporným múrom veľkoobchodu METRO

8. Výsledok verejného obstarávania:
Objednávka

9. Lehota realizácie služby:
Do 18. 12. 2020

10. Lehota a spôsob predloženia ponuky:
3. 11. 2020, 10.00 hod.
Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuka predložená, resp. 
doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do hodnotiaceho procesu.

Ponuky sa predkladajú
- elektronicky na e-mailovú adresu: mutah(</;tahano\ ce.sk. predmet správy označiť „Výbeh pre 

psov Americká trieda“ alebo
- osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v uzavretej 
obálke alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 
L tejto výzvy. Obálka musí byť zreteľne označená menom a adresou verejného obstarávateľa, 
menom a adresou uchádzača, nápisom NEOTVÁRAŤ! a heslom „Výbeh pre psov Americká 
trieda“.
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11. Ponuka musí obsahovať:
1. Cenovú ponuku na celý predmet zákazky v eurách bez DPH aj s DPH.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou oploteného výbehu pre psov na 
Americkej triede v zmysle pokynov verejného obstarávateľa, (dodávku, montáž, kotvenie prvkov) 
2. Technické listy prvkov a plota
3. Lehotu dodania
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

12. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. Verejný 
obstarávate!’ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk 
a v informačných systémoch vedených Úradom pre verejné obstarávanie.

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena s DPH.

14. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávate!’ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom. Verejný obstarávate!’ bude úspešného uchádzača kontaktovať 
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.

Verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo v prípade, že nebude možné uzavrieť zmluvu 
s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia, uzavrie zmluvu s uchádzačom, 
ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí.

Verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný 
obstarávate!’ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.

Verejný obstarávate!’ 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 súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím 
verejného obstarávateľa.

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Verejný obstarávate!’ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia 
ponúk.

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

Verejný obstarávate!’ 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.

http://www.oversi.gov.sk
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15. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk: 
26.10.2020

16. prílohy:
Príloha č. 1-5 - Technické návrhy kynologických prvkov
Príloha č. 6 - Detail kotvenia prvkov a plota
Príloha č. 7 - Súhlas so spracovaním osobných údajov - formulár

mestská časť 
Košice - Stíiislcd Uhanovco 

_ _ _ _ _ -!• Mgr. Ing. Miloš Ihná 
starosta


